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Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 8/2020 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 22 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 22 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 7/2020 

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 7, relativa à reunião realizada no dia 15 de abril, a qual foi previamente distribuída 

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

 

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

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

assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Proposta de aprovação do estudo prévio da Estação de Serviço do Parque de Autocaravanismo 

de Serpa 

2. Quarta alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

3. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Proposta de aprovação do estudo prévio da estação de serviço do Parque de 

Autocaravanismo de Serpa 

Os Serviços Técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, informam que, inserido na Linha de 

Apoio à Valorização Turística do Interior - rede de ofertas de infraestruturas de apoio ao auto caravanismo 

– pretende-se com esta intervenção introduzir alterações à Área de Serviço de Autocaravanismo existente 

no Parque de Campismo/Autocaravanismo de Serpa conforme previsto no Estudo Prévio.  

Localizado na área anexa ao atual parque de campismo, uma zona privilegiada e dotada de boas 

condições de acesso a veículos destas características, próximo das piscinas municipais, serviços, 
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comércio e infraestruturas existentes, pretende-se que este equipamento venha dar resposta à crescente 

necessidade de disponibilização deste tipo de espaço aos diversos visitantes que passam pelo concelho e 

que adotam este conceito de turismo/passeio; evitando não só o parqueamento não controlado deste tipo 

de veículos pelas ruas e parques de estacionamento espalhados por Serpa, mas também disponibilizando 

condições de parqueamento e estadia condigna aos Autocaravanistas. 

Com esta oferta, pretende-se ainda que o concelho de Serpa possa integrar vários roteiros, quer turísticos, 

quer de atividades ligadas à natureza, como caminhadas, cicloturismo – para o que existe também uma 

estação de serviço de bicicletas – e demais atividades que podem vir a desenvolver-se tendo como apoio 

a utilização do parque, que se pretende com rótulo ecológico comunitário.  

Com cerca de 13.242,00 m2 de área destinada a este equipamento, propõe-se a definição de 21 alvéolos 

para parqueamento de autocaravanas, dos quais, cerca de 17 para utilização individual e 4 duplos (num 

total de 25 autocaravanas), dotados de pontos de disponibilização de água e de energia elétrica; 

reformulação da Estação de Serviço existente dotando-a de capacidade de utilização por parte de até 3 

veículos em simultâneo e construção de edifício novo de instalações sanitárias. 

 

Planta Síntese 
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Perfil de áreas de parqueamento – Alvéolos 

 

Parte dos serviços previstos na Portaria 1320/2008 de 17 de novembro e demais legislação aplicável ao 

objeto em estudo, serão prestados no edifício da portaria existente, ao qual deverão ser introduzidas as 

alterações necessárias à prestação dos serviços de Portaria, Secretaria, Loja, Instalações Sanitárias e 

Lavandaria self service, com maquina de lavar roupa. 

Tendo como objetivo, não só o parqueamento de veículos, mas também a definição de uma área de lazer 

assente em critérios de sustentabilidade e conceitos “ecofriendly”, prevê-se que cerca de 53,7% da área 

se destina a espaços livres e de lazer e, sempre que possível, áreas de circulação e de parqueamento 

deverão ser definidas por pavimento permeável. Todas estas áreas deverão respeitar as normas de 

acessibilidade definidas no Dec. Lei nº 163/2006 de 8 de agosto. 

Ainda centrado nestes objetivos, deverá ser privilegiado na proposta medidas como adoção de painéis 

solares para aquecimento de águas, iluminação exterior autossuficiente, com adoção de colunas com 

sistema fotovoltaico integrado, iluminação dos edifícios com sensores de deteção automática, torneiras 

com temporizador e demais procedimentos com vista à eficiência energética e de gestão de recursos em 

todo o parque. 

Na proposta paisagística, deverá ser definida uma área de eco-ponto para separação de resíduos, 

acessível de forma direta pelo exterior do recinto por parte dos veículos de recolha de resíduos sólidos 

urbanos, com o objetivo de minimizar o incomodo de ruido aquando da sua recolha. Os espaços verdes 

são propostos de forma a constituírem cortinas arbóreas para definição de áreas de privacidade do 

parque, mas também como barreiras redutoras de ruídos.  

Estas áreas deverão ter uma manutenção reduzida e uma rede de rega eficiente. 

Para além destes trabalhos, serão ainda executadas de novo as redes de infraestruturas de 

abastecimento de águas, redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, rede elétrica e 

equipamento de segurança contra incendio. 

Estima-se para esta intervenção um investimento de 178.500,00€, considerando: 
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Esta estimativa poderá sofrer pequenas alterações, resultado da necessária aferição em fase de 

desenvolvimento do projeto de execução. 

Para a execução dos trabalhos indicados, estima-se um prazo de 6 meses, considerando: 

 

 Intervenções  

Sobre este assunto, interveio o Sr. Presidente para dizer que a alteração ao projeto anterior, teve a ver 

com a questão do financiamento. Este Aviso do QCA a que a Câmara e outros municípios concorreram, 

em conjunto com a Entidade Regional de Turismo, para Estações de Autocaravanismo, seriam projetos 

mais pequenos e nós apresentámos projeto para um Parque, com maior capacidade, com valor previsto 

de cerca de 400.000€ e o financiamento poderia ir até 95% ou 100% mas o problema são as verbas, então 

reduzimos o projeto para os 178.500€. No entanto, no final, quando sobram algumas verbas nos Avisos, 

quem fez o projeto e tem uma percentagem mais baixa, pode ir pedir o aumento dessa percentagem e 

talvez se consiga chegar ainda aos 85%. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o estudo prévio da Estação 

de Serviço do Parque de Autocaravanismo de Serpa, conforme informação técnica, acima transcrita e 

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

 

 

2. Quarta alteração ao orçamento da Câmara Municipal – Ratificação 

Sobre este assunto, começou por intervir o Sr. Presidente que referiu a necessidade de se fazer a entrada 

para os valores da transferência para o município e esta alteração, foi apenas devido à entrada em vigor 

do novo Orçamento de Estado e veio atualizar os valores que ainda estavam em vigor desde o ano 

passado e que perspetivam um reforço de 987.000€, em relação ao ano passado, sendo divididos por 

827.000€ em transferências correntes e 160.000€ em transferências de capital. ----------------------------------- 

 

Os eleitos do Partido Socialista informaram que votam favoravelmente neste caso e congratulam-se com 

este reforço do orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr.Presidente, respeitante à 4ª 

alteração ao Orçamento da Câmara Municipal:  
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3. Resumo Diário da Tesouraria 

Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 72, referente ao dia 21 de 

abril do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 802.935,27€ (oitocentos e dois mil, 

novecentos e trinta e cinco euros e vinte e sete cêntimos) e 190.855,91€ (cento e noventa mil, oitocentos e 

cinquenta e cinco euros e noventa e um cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações 

não orçamentais, respetivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No período de intervenção dos eleitos, começou por intervir o Sr. Presidente para fazer o ponto de 

situação sobre os números da COVID-19 no nosso concelho, começando que referir que hoje se realizou 

mais uma reunião do centro de coordenação operacional do plano de emergência da proteção civil e 

quanto aos testes positivos mantêm-se nos 19, sendo 18 em Vila Verde de Ficalho e 1 em Serpa. Foram 

efetuados mais alguns testes, mas mais ninguém teve resultado positivo e dos 19 testes positivos, já há 6 

casos recuperados e uma dessas pessoas recuperadas, é a utente do lar de Ficalho, que já regressou ao 

lar. 

Em todo este processo, destaca três datas essenciais, o 11 de março, que teve a ver com a entrada em 

vigor do Plano da Contingência da Câmara; o 13 de março que teve a ver com a entrada em vigor das 

medidas preventivas, que foram depois sendo renovadas e o dia 3 de abril que teve a ver com a ativação 

do plano municipal de emergência de proteção civil de Serpa, sendo depois efetuadas várias ações, das 

quais destaca algumas. Em termos de serviços da Câmara, foram logo criados alguns contactos 

telefónicos, para que os serviços não parassem e fossem dadas todas as respostas possíveis às diversas 

solicitações que iam surgindo; muitos dos projetos passaram para uma versão online, nomeadamente as 

aulas do Musibéria, algumas atividades da Divisão do Património, da Academia Sénior, do projeto Gente 

em Movimento e está também a ser preparado para iniciar o projeto Cante nas Escolas. Na área social, foi 

criada a Rede de Apoio Social do Concelho de Serpa e muito em particular para a compra dos alimentos e 

dos medicamentos para a população mais idosa e mais vulnerável, com um papel muito importante das 

Juntas e Uniões de Freguesia e ainda no âmbito do apoio social, refere o apoio às IPSS´s, desde cedência 

de equipamento de proteção individual, apoio financeiro de cerca de 10.000€, que foi aprovado na última 

reunião do Órgão Executivo, equivalente a 50% do valor das compras efetuadas pelas IPSS´s e 

continuaremos a estar atentos para outras aquisições que ainda tenham que fazer.  

Houve também um esforço para que alguns pagamentos que estivessem em atraso, fossem pagos o mais 

rápido possível. Aproveita para esclarecer sobre uma situação que foi abordada na reunião pública em 

Pias, sobre o pagamento de uma fatura da Fundação Viscondes de Messangil, que estava em atraso. 

Essa fatura dizia respeito a um projeto da Fundação e foi necessário resolver a situação de outra forma e 

ao dia de hoje o assunto já estará resolvido, mas o atraso deveu-se ao facto de não ter sido assinado o 

protocolo com a Fundação Viscondes de Messangil, aquando da entrega do edifício onde funcionava o 

cine teatro de Pias e em que a autarquia cedia a titulo definitivo um terreno e uma escola primária 

desativada e efetuava uns arranjos exteriores no espaço do lar e houve uma altura que foi necessário 

aguardar para saber se a direção estava legitimada para assinar o protocolo e isso atrasou a sua 

assinatura, mas terá que vir novamente a reunião da Câmara o protocolo, uma vez que, pelo tempo que 
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decorreu, já não faz sentido a primeira versão desse documento. No entanto, tendo em conta a urgência 

da Fundação em receber, a Câmara já fez o pagamento do apoio no âmbito dos subsídios aos lares, 

aprovado na última reunião da Câmara e vai também efetuar o pagamento da fatura que se encontrava 

em atraso. 

Diz ainda que, na área social avançou-se também com muitas outras ações, nomeadamente, a ativação 

do serviço “Voz Amiga”, no âmbito do projeto de teleassistência domiciliária “Em casa não estou só”; 

alargamento do prazo de pagamento da fatura do consumo de água; alargamento do pagamento do prazo 

das faturas das atividades de animação e apoio à família; participação da Câmara num projeto de apoio 

psicológico da ULSBA, em que tivemos duas técnicas da autarquia a participar numa formação no dia 27 

de março. Informa que a Academia Sénior e as suas oficinas nas freguesias estão a preparar-se para 

fazer mascaras, com a participação das Juntas de Freguesia e de voluntários, adquirindo a Câmara os 

materiais e refere ainda que, existindo outros projetos no concelho de produção de mascaras e dando 

essa informação oficial à Câmara, poderão também ser apoiados pela autarquia. As mascaras que irão ser 

feitas pela Academia Sénior são as mascaras reutilizáveis, mas considerando que a produção poderá não 

chegar ao número necessário, e também as produzidas por outros projetos que já existem no concelho, a 

Câmara está a equacionar também a aquisição de mascaras, estando neste momento a verificar preços e 

quantidades a adquirir.  

No setor da educação, a Câmara está em contacto com os dois agrupamentos e com a Escola de 

Desenvolvimento Rural, no sentido de dar apoio ao próprio funcionamento das escolas, ou seja, até 

mesmo naquilo que não são as competências diretas da autarquia, mas que poderemos dar a nossa 

ajuda, naquilo que for possível, nomeadamente, com a entrada em funcionamento do refeitório da Abade 

Correia da Serra, as nossas auxiliares irão estar a ajudar na confeção de refeições, para que aqueles 

alunos que têm direito, possam levantar as suas refeições e levar para casa.  

Relativamente à Escola Secundária de Serpa, está feito o trabalho de identificação dos alunos que podem 

ter mais dificuldades de acessos à internet e segundo a escola, haverá necessidade de comprar algum 

equipamento, nomeadamente pens com cartões, para que os alunos tenham possibilidade de se ligar à 

internet e assistir às aulas, nos dois meses que faltam até ao final o ano letivo, uma vez que o Primeiro 

Ministro já disse que, no próximo ano letivo, não haverá constrangimentos e todos os alunos poderão 

aceder por internet aos conteúdos letivos, por isso, a Câmara está a assumir o compromisso que, até final 

do corrente ano letivo, todos os alunos do concelho de Serpa, tenham acesso à internet e à tele escola e a 

pedido dos agrupamentos, através dos nossos mediadores, estamos a fazer a ponte entre as escolas e a 

comunidade cigana e principalmente os alunos de Pias e Brinches possam ter acesso aos conteúdos por 

televisão e numa primeira fase estamos a dar apoio na distribuição de fotocopias que são fornecidas pelas 

escolas.  

Noutro setor e numa área que tem muito a ver com o combate mais direto ao coronavírus, faz referência 

às desinfeções que foram feitas em todo o concelho, em articulação com as Juntas/Uniões de Freguesia e 

ao lar de idosos de Vila Verde de Ficalho, em colaboração com a GNR, Proteção Civil e Bombeiros. 

Foram também preparados vários espaços, para a eventualidade de serem necessários, como o pavilhão 

Carlos Pinhão, a residência de estudantes e eventualmente a pousada, mas felizmente, até agora não 

houve essa necessidade. 
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Informa ainda que no pavilhão, foi criado, em colaboração com a ULSBA, um espaço para a realização de 

testes da COVID e foi também contratualizado pela Câmara, o aluguer de uns pavilhões/stands para fazer 

os gabinetes e adquirido algum equipamento, como máquina de lavar e secar roupa. 

Em relação aos Bombeiros, também tem havido uma maior articulação, incluindo a cedência de uma casa. 

Na área económica, também desde o inicio, através do CADES, temos vindo a divulgar todas as ações de 

apoio de âmbito nacional. Desde o inicio de abril, tem vindo a ser desenhado um novo plano de 

pagamentos, para que, entre abril e maio se reduza significativamente os dias de pagamento às 

empresas, muito em particular às pequenas e microempresas e mais em particular a empresas do nosso 

concelho e este plano de pagamento assentou em reafectar algumas verbas que eram para ser investidas 

nalguns projetos que deixaram de ser executados e os valores que recebemos este mês do Orçamento de 

Estado, que estavam em atraso, também permitiu fazer alguns pagamentos extraordinários. ------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Manuel Soares para, em relação à redução significativa dos prazos de 

pagamento, questionar se existe alguma quantificação, em quantos dias se reduz, tendo o Sr. Presidente 

respondido que, seguramente, às pequenas e microempresas, no mês de maio iremos atingir os trinta dias 

de pagamento e vamos tentar reduzir ainda mais e existe ainda a possibilidade de adiantar um duodécimo 

e já questionámos as respetivas entidades para saber como poderemos fazer isso e logo que nos seja 

dada a resposta iremos resolver esse assunto. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio o Sr. Vereador Carlos Alves para apresentar a seguinte Saudação ao 25 de Abril, que a seguir se 

transcreve: 

 

Saudação - 25 de Abril 
Abril e a Construção do Mundo Novo 

 

«Com a Revolução de Abril, o Movimento das Forças Armadas derrubou o regime fascista, no seguimento 
da longa resistência do Povo, e abriu as portas para a construção de um novo mundo. 
Um mundo, em que valores como a liberdade, a igualdade e a tolerância fazem todo o sentido, e que hoje, 
são ainda mais importantes defender. 
A longa noite escura durou 48 anos. Hoje, passados 46 anos da Revolução do Cravos, podemos dizer que 
muitos foram os passos dados para a criação do Mundo Novo, mas muitos ainda estão por dar. 
Direitos como a liberdade sindical, a organização dos trabalhadores, o direito à greve; a democracia com 

participação popular, com poder local e direito ao voto; a melhoria das condições de vida do Povo, criando 

o salário mínimo, as reformas e as pensões, o direito à segurança social, o direito a férias, o subsídio de 

férias, a licença por parto, a redução do horário de trabalho, a proteção no desemprego, o reconhecimento 

dos direitos das pessoas com deficiência; entre muitos outros, foram direitos alcançados, mas ainda muito 

há a fazer. 

Hoje, 46 anos passados, importa refletir sobre a situação económica e social atual, sobre a perda de 

rendimentos generalizada e o desinvestimento crónico nos serviços essenciais à população como a 

saúde, a educação, a justiça social e a cultura. 
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Importa continuar a defender os valores de Abril e a reivindicar políticas de transformação, para o bem 

comum:  

Importa defender os serviços públicos ao serviço da população, seja na saúde ou na educação; 

Importa garantir mais desenvolvimento, mais produção nacional, mais emprego, melhores salários e 

reformas dignas; 

 

Está nas mãos de todos nós não deixar que as “Portas de Abril” se fechem. 

É vital continuar a lutar por valores essenciais como a liberdade, a igualdade, a tolerância e a 

solidariedade, com o alcance de que é preciso e urgente construir o Mundo Novo. 

Com o prenúncio do Mundo Novo, Abril chega e chegará sempre. 

Viva o 25 de Abril!» 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Francisco Godinho, para completar a informação prestada sobre as medidas 

que têm vindo a ser tomadas e o trabalho efetuado e relativamente aos Bombeiros, que é uma instituição 

que tem estado sempre na linha da frente e que merece todo o nosso apoio e no sentido de avaliar 

novamente as suas necessidades e reforço das formas de apoio, informa que está marcada para amanhã, 

uma reunião com os Bombeiros Voluntários de Serpa. --------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho interveio para dar conhecimento de um oficio da DGESTE que chegou à 

autarquia no passado dia 17 de abril, respeitante ao reordenamento e reajustamento da rede de educação 

pré-escolar e 1.º ciclo do concelho. Aquilo que nos é proposto, é a extinção e não funcionamento do 1.º 

ciclo em A-do-Pinto e solicitam à Câmara a pronuncia sobre esta proposta, no prazo de dez dias e se não 

se fizer nesse prazo, considera-se que a ausência de resposta, é a aceitação tácita da proposta de 

encerramento do 1.º ciclo em A-do-Pinto. Refere que, obviamente, a posição da Câmara será contra esta 

proposta, contra o encerramento deste nível de ensino em A-do-Pinto e irá ser preparada a pronuncia e 

terá depois que ser ratificada na próxima reunião do Órgão Executivo. 

Acrescenta ainda que, no presente ano letivo, frequentaram o 1.º ciclo em A-do-Pinto, cinco alunos e a 

previsão no próximo ano é de seis alunos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para solicitar que seja enviada aos vereadores a referida carta da 

DGESTE, porque, de acordo com a carta que leu no ano passado, não se trata de uma proposta de 

encerramento, mas sim que a Câmara se pronuncie sobre a proposta apresentada pela DGESTE e 

concorda que a autarquia se pronuncia contra essa proposta de encerramento, mas gostaria de ter 

conhecimento dessa referida carta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio também o Sr. Vereador António Mariano para se pronunciar sobre este assunto e refere que, à 

semelhança de anos anteriores, bastará a Câmara responder que não aceita a proposta de encerramento 

e tacitamente o assunto fica resolvido, mas parece-lhe que houve já uma abertura por parte da DGESTE, 

pois este ano não propõem que a Câmara se pronuncie sobre o encerramento do pré-escolar, o que muito 

o satisfaz. Refere ainda que, considerando que o órgão executivo só irá reunir no dia 13 de maio, 
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passando assim três semanas, manifesta a disponibilidade dos eleitos do PS, para serem contactados e 

avançar-se com a resposta à DGESTE, sendo posteriormente ratificado na reunião da Câmara.  

Ainda sobre este assunto, o Sr. Presidente acrescenta que, embora não tenha sido solicitado pela 

DGESTE, mas a Câmara irá pedir o parecer da União de Freguesias onde esta escola se insere.  

 

O Sr. Vereador António Mariano refere que verificou uma situação, um pouco anómala, no loteamento da 

Eira da Máquina, em Pias. O novo edifício que foi construído na segunda fase do loteamento, que 

pertence ao Sr. Leonel Colaço, para construir uma rampa de acesso ao quintal, não só arrancaram os 

lancis, como ocuparam o espaço que é da via pública e arrancaram também os lancis numa zona de 

acesso mais à frente. Considera que algum fiscal da autarquia deveria ir verificar essa situação, pois 

parece-lhe que terá sido ultrapassado aquilo que constava do projeto. ------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Carlos Alves disse que amanhã de manhã, vai ter uma reunião com a Arquiteta 

responsável pela DUOT e ela irá verificar esse assunto exposto pelo Vereador Mariano. ----------------------- 

 

O Sr. Presidente disse ainda que, relativamente à resposta da ULSBA a uma carta que a Câmara tinha 

enviado sobre os centros de saúde, bem como para os grupos parlamentares e outras entidades, a 

Câmara também já se pronunciou e assim que a Dr.ª Conceição Margalha deu conta da resposta, fez 

questão de lhe ligar para clarificar a situação. Conforme já tinha referido, a Câmara assumiu algumas 

imprecisões na forma, mas entendeu que não desvirtuava o conteúdo e que a preocupação era uma só e 

não havia qualquer interesse politico, apenas chamávamos a atenção para o facto de os centros de saúde 

estarem com as portas fechadas, mas a conclusão a que as duas entidades chegaram é que esta 

situação, que não foi boa para ninguém, teve por base um mal entendido, que foi no centro de saúde em 

Serpa, uma orientação que não foi entendida da melhor forma e foi passada para as extensões do centro 

de saúde, um pouco distorcida, mas a situação já está esclarecida. ---------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente interveio para fazer o ponto de situação de cada uma das propostas que tinham sido 

apresentadas pelos eleitos do PS na última reunião do Executivo, no entanto, o Sr. Vereador Manuel 

Soares usou da palavra para dizer que pensava que este assunto estaria agendado para a reunião de 

hoje, que fizesse parte da ordem de trabalhos, uma vez que houve consenso de que seria para analisar na 

reunião de 22 de abril, tendo o Sr.Presidente respondido que lhe pareceu que não fazia sentido colocar 

para apreciação e votação algumas propostas do PS que já estavam em concretização por parte da 

autarquia.  

Prosseguindo, o Sr. Presidente disse que, em relação à primeira proposta de “Isenção total do pagamento 

da água, saneamento básico e resíduos às IPSS´s do concelho”, desde há muitos anos, que as IPSS’s 

que têm lares não pagam a água, existe um apoio direto do município aos lares e por isso, considera que 

esta proposta não fazia muito sentido ser votada. 

Sobre isto, a Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que as IPSS’s não são apenas lares, existem outras 

valências, tendo o Sr. Presidente respondido que existem apenas duas situações, a Fundação Viscondes 

de Messangil, que tem as vertentes de lar e creche e as creches de Serpa e Vila Nova de S.Bento, mas 
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como foi dito na última reunião, logo que fosse possível, iriamos entrar em contacto com as IPSS’s para 

saber na generalidade das suas valências, quais as dificuldades que advêm deste problema da pandemia.  

A Sr:ª Vereadora Paula diz que poderia ser reformulada a proposta, no sentido de incluir todas as outras 

valências, para além dos lares, que já estão isentos e questionou se ainda não é hoje que as propostas do 

PS vão ser votadas, tendo o Sr. Presidente respondido que, para serem votadas, tinham que estar 

agendadas, incluídas na ordem de trabalhos. 

Como já tinham sido apresentadas na anterior reunião da Câmara, consideram os eleitos do PS que já 

deveriam ser votadas hoje, pois quanto mais depressa as propostas forem votadas, mais depressa as 

instituições começam a usufruir destas medidas e assim será adiado por mais três semanas, para a 

próxima reunião da Câmara.  

Especificamente em relação a esta proposta, o Sr. Presidente lembra que ninguém está a pagar a água, 

além de que há valências que estão com o funcionamento reduzido. Diz ainda que, resultante de uma 

análise que iremos fazer de todos os pontos constante da proposta, podem depois atualizar a proposta, 

com base nos novos dados hoje obtidos e mais atualizada.   

 

Sobre a proposta de “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”, o Sr. Presidente disse que, no que se refere às Juntas e Uniões de 

Freguesia, a Câmara tem trabalhado com elas e apoiado naquilo que vão sendo as suas necessidades e 

no que tem sido pedido; quanto às IPSS’s também tem sido prestado apoio, inclusive o apoio financeiro 

que foi aprovado na última reunião da Câmara, correspondente a 50% das despesas efetuadas com 

equipamento e material de proteção; em relação aos Bombeiros também tem sido prestado apoio e está 

agendada uma reunião com eles para amanhã, para articular novas formas de apoio; quanto à GNR não 

fará sentido ser a Câmara a comprar mascaras para lhes fornecer; no que se refere às escolas, estamos a 

apoiar em várias situações e em reação ao centro de saúde também estamos a apoiar, nomeadamente 

com a disponibilização do pavilhão para a instalação do centro covid e outros apoios que vão solicitando. 

Face ao exposto, não lhe parece que faça sentido, votar esta proposta, tal como está apresentada.  

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Francisco Godinho para complementar a informação prestada, no que se refere 

à GNR, referindo que não estamos a dar-lhe mascaras, mas a autarquia está a providenciar para dar as 

melhores condições de trabalho à GNR, no trabalho de controlo da fronteira que estão a fazer em Vila 

Verde de Ficalho, nomeadamente com a colocação de um ramal de energia e com a instalação de casas 

de banho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre esta proposta, o Sr. Vereador Manuel Soares voltou a dizer que continuam de fora dos apoios 

algumas IPSS’s, que têm outras valências, além dos lares. --------------------------------------------------------------- 

 

Sobre a proposta apresentada pelo PS de “Isenção do pagamento de rendas de ocupação de espaços 

comerciais municipais”, o Sr. Presidente disse que isto já se verifica há muito tempo, pois os espaços 

comerciais da autarquia, são basicamente os que estão no mercado municipal, e esses não estão a pagar 
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e existem apenas algumas exceções, que é o café da gare e do jardim, mas nestes casos vamos também 

cumprir o que o Governo estipulou relativamente às rendas. 

 

Quanto à “Isenção do pagamento de taxas de ocupação da via pública e de publicidade”, diz que as 

esplanadas, que é o mais significativo em termos de via pública, estão isentas de pagamento há muitos 

anos e as publicidades são alvo de licenciamento e são pagas. 

 

No que se refere ao “Pagamento imediato da dívida existente aos fornecedores locais”, como já tinha 

referido, existe um plano de pagamento em curso, prevendo-se que nos meses de abril e maio, se reduza 

significativamente os dias de pagamento e talvez queiram objetivar o que pretendem dizer com imediato, 

se é no prazo de uns dias, uma semana, tendo o Sr. Vereador Manuel Soares respondido que, no 

imediato, seria o mais breve possível, dentro da disponibilidade de tesouraria e quando a proposta foi 

apresentada, a expetativa é que fosse até final do mês de abril, mas passado o tempo que já decorreu, e 

atendendo à explicação já anteriormente dada pelo Presidente, o pagamento a trinta dias já não seria 

mau.  

Sobre este assunto, o Sr. Vereador António Mariano disse que, também na sua opinião, o pagamento aos 

fornecedores locais, seria de acordo com a disponibilidade de tesouraria da autarquia, nesse máximo de 

trinta dias. 

Interveio também a Sr.ª Vereadora Paula Pais para dizer que, considerando que o Presidente está a 

deixar margem de manobra para se gerir todas as propostas até à próxima reunião da Câmara, propõe 

que o Presidente faça as explicações todas que tem a fazer sobre todas as restantes propostas que 

tinham sido apresentadas pelo PS e como na próxima reunião, o assunto irá constar da ordem de 

trabalhos para votação, as propostas serão refeitas e enviadas para votação nessa reunião da Câmara.  

 

Aceitando a sugestão, o Sr. Presidente prosseguiu e relativamente ao “Pagamento imediato nas 

aquisições a realizar entre os meses de março e outubro”, não sabe se se referem a aquisições de 

materiais ou todas as faturas que entrem na autarquia, incluindo as empreitadas, por isso, solicita que esta 

proposta seja clarificada. Se, como pagamento imediato, consideram o pronto pagamento, diz que será 

impossível, e talvez se possa reformular, com o pagamento imediato da divida existente, algo assim mais 

viável.  

 

Sobre o “Estabelecimento de um programa de aquisições nos fornecedores locais” diz que é outra das 

questões que, só não acontece quando não é possível, pois tenta-se sempre comprar no comercio local, 

muitas vezes por ajuste direto, outras com consulta prévia a fornecedores do concelho e gastamos os 

plafonds legalmente disponíveis para aquisições no comércio local, porque na sua maioria, são 

fornecedores que não constam das plataformas.  

 

Em relação a “Abdicar de 50% da Derrama às empresas com volume superior a 150.000M” diz que isto 

não estamos a fazer, porque aquilo que está definido é taxar quem tem um volume de negócios superior a 

150.000 euros e se uma empresa é afetada pela situação da pandemia e muitas serão afetadas, elas irão 
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reduzir este volume de negócios e estando abaixo dos 150.000 euros, já estão incluídas naquilo que tinha 

sido aprovado pela autarquia, antes da Covid.  

 

Sobre a proposta de “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”, diz que, aquilo que já se está a fazer, é reforçar a divulgação 

junto dos munícipes, da existência e possibilidade de utilização da tarifa social, que não será apenas até 

maio, mas durante todo o período em que essas familias mantenham as dificuldades financeiras e 

estamos também a criar condições para que a resposta da autarquia seja rápida. 

 

No que se refere à “Implementação do programa abem: Rede Solidária do Medicamento”, existe uma 

posição bem definida, pois considera que deve ser o próprio Ministério da Saúde a facilitar o acesso a 

esses medicamentos e quanto ao “Apoio Psicológico” é outra das questões que já está em curso, pois 

estamos a trabalhar em conjunto com a ULSBA, desde o mês de março, tendo a Sr.ª Vereadora Odete 

Borralho acrescentado que as pessoas já podem ligar para as nossas linhas de apoio social e essa 

informação já está a ser disponibilizada. No dia 25 de março fomos contactados pela CIMBAL a informar 

que havia esse programa de formação nessa área para os técnicos das autarquias e selecionámos logo 

duas técnicas para essa formação, que decorreu no dia 27.   

 

Por fim, sobre a proposta de “Apoio ao Cuidador” diz que a proposta é muito genérica e gostaria que fosse 

concretizada, para que pudesse ser depois analisada. 

 

Terminada a apreciação, ponto a ponto, das propostas acima expostas, o Sr. Presidente deu ainda a 

informação de que a realização de testes aos utentes e funcionários dos lares no nosso concelho, é um 

processo que já está em andamento, através de um projeto conjunto dos municípios no âmbito da CIMBAL 

e com um laboratório do Algarve e a Proteção Civil e o critério tem a ver com o número de 

utentes/trabalhadores, começam a fazer os testes por aqueles que tiverem maior numero de pessoas e 

fomos informados pela Segurança Social que já estão a definir a ordem de elaboração desses testes, pelo 

que aguardamos novo contacto da Segurança Social. 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares acrescentou que esta iniciativa partiu do Ministério da 

Solidariedade Social, tendo a CIMBAL sido contactada para ser a promotora na nossa zona, para ser um 

trabalho mais articulado entre todos os municípios e o outro parceiro é a Universidade do Algarve. 

 

Interveio ainda a Sr.ª Vereadora Paula Pais para dizer que irão reformular as propostas já apresentadas e 

com margem de manobra para apresentar mais algumas, que serão apresentadas em tempo útil, para 

serem incluídas na ordem de trabalhos na reunião de 13 de maio e o Sr. Presidente acrescentou ainda 

que se lembrem também de apresentar propostas para se fazerem investimentos, onde se possa ir buscar 

verbas para as medidas que sejam apresentadas. --------------------------------------------------------------------------- 
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Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 16 de abril 

«Em complemento a uma informação que já tinha sido prestada pelo Sr. Vereador Francisco Godinho, na 

reunião do Executivo de 23 de janeiro, sobre a ponte de Santa Iria, que após deslocação ao local dos 

serviços técnicos, não foi detetada qualquer anomalia na referida estrutura, informa-se que seguiu oficio, 

n.º 2758/2020) para o munícipe que abordou o assunto (Sr. José Morgado Gomes) e segue em anexo, 

para vosso conhecimento, uma foto da referida ponte.» 

 

 
 

 

Dia 17 de abril  

«Na sequência da intervenção de um munícipe na sessão da Assembleia Municipal, realizada no dia 27 de 

fevereiro do corrente ano e tendo o Sr. Presidente da Câmara referido que seria dado conhecimento ao 

Órgão Deliberativo, do plano de intervenção, do trabalho já realizado e a realizar, relativamente à poda de 

árvores no nosso concelho, a seguir, transcreve-se a informação prestada pelos respetivos serviços da 

autarquia sobre este assunto: 

 

«No âmbito do plano de limpeza de árvores ornamentais, elaborado para o concelho de Serpa em 

setembro de 2019, cabe ao serviço de espaços verdes da DASU informar que a intervenção prevista e 

agendada para a cidade de Serpa, foi cumprida, decorrendo esta, nos meses de setembro, outubro, 

novembro e dezembro, com e sem auxilio a plataforma elevatória.  

Da mesma forma, foi cumprido no mês de dezembro 2019 os trabalhos de limpezas de árvores na 

freguesia de Vila Verde de Ficalho.  

No que se refere à intervenção na freguesia de Vila Nova de São Bento, a calendarização foi cumprida 

nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 com e sem recurso a plataforma elevatória.  
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Por questões logísticas, a limpeza de árvores na freguesia de Brinches com recurso a plataforma 

elevatória, decorreram no mês de fevereiro de 2020, juntamente com Vale de Vargo e não em dezembro 

de 2019, conforme previsto no plano.  

Em resumo, no que se refere à limpeza das árvores ornamentais, o plano foi praticamente cumprindo, à 

exceção da limpeza prevista em Sta. Iria e Vales Mortos, por as árvores existentes não apresentarem 

necessidade de intervenção, visto terem sido intervencionadas em março de 2019.  

Relativamente à intervenção prevista em plano para as árvores frutíferas, a época de intervenção teve 

inicio em março de 2020 na cidade de Serpa. No entanto devido à pandemia do covid-19, foi suspensa a 

19 de março, em Serpa e nas restantes freguesias do concelho.»  

 
 

Dia 22 de abril 

Na sequência de uma questão levantada pelo Sr. Vereador António Mariano, na reunião de 8 de janeiro, 
relativamente às obras que estariam embargadas em Pias, a seguir transcreve-se a informação prestada 
pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, sobre este assunto: 
 
Em resposta ao solicitado informa-se que no ano de 2019 foram detetadas as seguintes irregularidades, 
na freguesia de Pias. 

Nº Auto de 
C.O 

Localização Requerente Data da 
participação 

Tipo de obra  Embargo 

I/10433/2019 Rua do Telheiro 
s/n - Pias 

Fernando Jorge 
Garcia 
Carapinha 

31/10/2019 Ampliação de 
habitação sem 
Licença 

Não houve 
embargo 

I/11044/2019 Azinhaga dos 
Telheiros - Pias 

David Marins 
Carapinha 

15/11/2019 Ampliação de 
habitação sem 
Licença 

Não houve 
embargo 

I/11022/2019 ZAE - Lote 14 - 
Pias 

Joaquim da 
Silva Lopes 

15/11/2019 Construção de 
Muro a confinar c/ 
via pública 

Obra licenciada 
antes do embargo 

I/205/2019 Rua da Zorreira 
n.º 7-A em Pias 

Domingas Luzia 
Ramalho 

08/01/2019 Substituição da 
cobertura 

Obra concluida 
antes do embargo 
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Rosairinho  

I/234/2019 Rua Infante D. 
Henrique n.º 12 
em Pias 

António Maria 
Caeiro Mariano 

09/01/2019 Construção de 
uma habitação 

Obra regularizada 
antes da data do 
embargo. 

I/3725/2019 Rua D. Maria 
Vilhena n.º 41 
em Pias 

Vânia Maria 
Castanho Bule  

12/04/2019 Substituição da 
cobertura com 
aumento da 
volumetria 

Obra regularizada 
antes da data do 
embargo. 

I/10422/2019 Rua António 
Sérgio s/n em 
Pias 

Hugo José 
Gregório 
Brincheeiro 

30/10/2019 Substituição da 
cobertura  

Não houve 
embargo 

 

As realizadas por munícipes de etnia cigana são as identificadas nas duas primeiras colunas. 
Tendo em conta o tipo de obra executada, as mesmas já se encontravam concluídas não dando a 
embargo, no entanto ambas tiveram seguimento em processo de reposição da Legalidade 2019/au-lic/39. 
 

 

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:  

 

 Proposta de aprovação do estudo prévio da Estação de Serviço do Parque de Autocaravanismo 

de Serpa 

 Quarta alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16h30 da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do 

Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

  O Presidente da Câmara    A Secretária                                              

                                                              
         ______________________________          __________________________ 

 (Tomé Alexandre Martins Pires)               Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 8/2020 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 22 de abril de 2020 
 

 

 

ANEXO 1 – Proposta de aprovação do estudo prévio da Estação de Serviço do Parque de 

Autocaravanismo de Serpa – Memória descritiva 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


