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ATA N.º 10/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 27 de maio 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:  
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ATA N.º 10/2020 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 27 DE 

MAIO 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 27 de maio 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 9/2020 

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 9, relativa à reunião realizada no dia 13 de maio, 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. DGESTE – Movimento Anual da Rede Escolar 2020/2021 – Educação Pré-Escolar Itinerante - 

Ratificação  

2. Quinta alteração ao orçamento e primeira alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal  

3. Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2020/2021 

4. CIMBAL – Protocolo de cooperação para desenvolvimento de piloto no âmbito do projeto 

PROMINENT MED – Ratificação  

5. Declaração de caducidade do processo - Lotes 35 e 36 da Zona de Atividades Económicas de Vila 

Nova de S.Bento – Requerente: Miguel e Miguel, Lda.  

6. Associação Cultbéria – Proposta de contrato programa para 2020 

7. Proposta de protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e a Confederação Portuguesa 

das Micro, Pequenas e Médias Empresas no âmbito do desenvolvimento económico e 

dinamização das micro, pequenas e médias empresas do concelho de Serpa. 

8. Celebração de contrato de comodato com a Freguesia de Brinches – Ratificação 

9. Proposta de venda de prédio sito na Rua Manuel Dias Nunes, em Serpa 

10. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DO DIA 

 
1. DGESTE – Movimento Anual da Rede Escolar 2020/2021 – Educação pré-escolar itinerante - 

Ratificação  
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, datado de 19 de 
maio do corrente ano, respeitante à resposta enviada à DGESTE, sobre o movimento anual da rede 
escolar para o ano 2020/2021 (oficio n.º 3097/2020) e que abaixo se transcreve, bem como o oficio n.º 
4073/2020, enviado pela DGESTE e declaração de apoio à pronuncia da Câmara, emitida pela União de 
Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) e União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de 
Vargo: 
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2. Quinta alteração ao orçamento  e primeira alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

da Câmara Municipal  

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

Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos eleitos do Partido 

Socialista, aprovar a quinta alteração ao Orçamento e primeira alteração ao Plano 

Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal, de acordo com os documentos que 

se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------- 

 

 

3. Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2020/2021 

De acordo com as competências da Câmara Municipal estipuladas na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

artigo 33º, alínea gg) e n.º 3 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 13/2006, de 17 de abril, o Gabinete de Ação Social e Educação remete a proposta 

de Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2020/2021, para apreciação do Executivo, com 

parecer favorável dos membros do Conselho Municipal de Educação. 

 

Referem que o documento agora apresentado comporta algumas retificações ao inicialmente apresentado 

aos Srs. Conselheiros para parecer, nomeadamente com a introdução do novo horário da Escola 

Secundária de Serpa, conforme informação veiculada pelo Sr. Diretor. 

 

Aquando do inicio do ano letivo 2020/2021, e após especificações veiculadas pelas escolas de acordo 

com as matrículas por oferta formativa e residência dos alunos, proceder-se-á aos ajustes tidos por 

oportunos, nomeadamente no caso dos circuitos especiais, caso se verifique que os mesmos não vão de 

encontro das necessidades identificadas (à semelhança do procedimento efetivado nos anos letivos 

anteriores).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com as competências da Câmara Municipal estipuladas na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

artigo 33º, alínea gg) e, no nº 3 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 13/2006, de 17 de abril, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o 

Plano de Transportes Escolares para o ano letivo de 2020/2021, que se anexa à presente ata, dela 

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

 

4. CIMBAL – Protocolo de cooperação para desenvolvimento de piloto no âmbito do projeto 

PROMINENT MED – Ratificação  

Nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado por 

unanimidade, ratificar a assinatura do Sr.Presidente, datada de 4 de dezembro de 2019, respeitante ao 

protocolo de cooperação para o desenvolvimento de piloto no âmbito do projeto PROMINENT MED, que 

se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------------------------- 
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5. Declaração de caducidade do processo - Lotes 35 e 36 da Zona de Atividades Económicas 

de Vila Nova de S.Bento – Requerente: Miguel e Miguel, Lda.  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, refere que foi enviado o ofício n.º1754 de 20-02-

2020, a informar o requerente de que o período da 2.ª prorrogação do prazo para requerer a emissão do 

alvará de obras de construção se encontrava expirado, sendo intenção da Câmara declarar a caducidade 

do licença, após audiência prévia do interessado, dispondo o mesmo do prazo de 10 das úteis para o 

efeito. 

Uma vez que não houve pronúncia do interessado no prazo estipulado, propõe-se que, de acordo com o 

disposto no n.º5 do Art.º71.º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de Dezembro na sua atual redação, seja 

declarada a caducidade da licença. 

Referem ainda que, após a declaração de caducidade da licença, o requerente deverá ser informado de 

que poderá requerer nova licença de obras, de acordo com o disposto no Art.º 72º do Decreto-Lei n.º 

555/99 de 16 de dezembro na sua atual redação. -------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de 

obras nos lotes n.º 35 e 36 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento. ---------------------- 

 

 

6. Associação Cultbéria - Proposta de contrato programa para 2020 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente disse que foi necessário adaptar o contrato programa à atual 

realidade, foram efetuadas várias mudanças, perspetivando-se que essa redução continue por mais algum 

tempo, além de que, julho e agosto costumam ser meses com menos atividades e estas alterações, 

levaram a uma alteração substancial no valor. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio o Sr. Vereador Manuel Soares e começou por dizer que esta revisão da atividade, em baixa, 

quando se aplica, é uma forma da Câmara conseguir as verbas para fazer face às despesas que tem no 

âmbito da intervenção do Covid e por isso, estão de acordo com esta medida. ------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente acrescentou ainda que, em relação aos apoios que têm vindo a ser tratados, 

nomeadamente aos subsídios para o movimento associativo, das reuniões que têm decorrido, tem duvidas 

se haverá lugar a essa redução, uma vez que todos têm manifestado grandes dificuldades, 

nomeadamente os clubes que são mais ativos, nesta fase, não têm tido possibilidade de organizar eventos 

de angariação de fundos. Por isso, em relação aos clubes desportivos, estamos a pensar pagar os 100% e 

a última tranche, que costuma ser em maio ou junho, seria paga em setembro ou outubro, que é quando 

os clubes fazem as inscrições para a próxima época, mas quando houver uma proposta concreta, ela será 

analisada em reunião da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O Sr. Vereador Carlos Alves acrescentou que, em relação ao Futebol Clube de Serpa, a iniciativa que 

estava a preparar para o peddy paper nas Festas da Páscoa, devolveu ao comércio local, o dinheiro da 

publicidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Contrato Programa para 2020, da 

Associação Cultbéria, que consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como a 

Adenda que a seguir se transcreve.  

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se 

encontrar impedida, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

ADENDA A PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA 2020 
 

Tendo em consideração a declaração feita pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, 

considerando a COVID 19 como uma pandemia e com fundamento no Decreto-Lei 10-A/2020 de 13 de março, com 

as alterações posteriores e na sua redação atualmente em vigor, desde o dia 18 de maio de 2020, o qual 

estabelece as medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 

19, a Associação Cultbéria, no dia 13 de março de 2020, suspendeu parcialmente as atividades previstas no seu 

Plano de Atividades e Orçamento 2020, aprovado em reunião ordinária de Assembleia Geral, no dia 14 de 

novembro de 2019. 

 

Considerando que o Contrato Programa é um instrumento fundamental para assegurar o desenvolvimento de 

ações diferenciadoras e vocacionadas para a promoção da cultura, das artes, da educação, do património, do 

desenvolvimento social e do turismo na região, a Associação Cultbéria enviou, no dia 19 de novembro de 2019, 

através de correio eletrónico, a sua Proposta de Contrato Programa 2020, para o Município de Serpa.  

 

Pelo exposto e mediante o cenário de incerteza provocado pela pandemia, o Município de Serpa e a Associação 

Cultbéria entendem que, em função da redução do número de atividades desenvolvidas até à presente data e 

tendo em conta a incerteza sobre o desenvolvimento da atividade durante o restante ano de 2020, deverá ser 

ajustada a comparticipação financeira estabelecida, na cláusula 4.ª da Proposta de Contrato Programa 2020, para 

o montante de € 99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos euros), mantendo-se no que concerne às restantes 

cláusulas o previsto na Proposta de Contrato Programa 2020.  

 

Serpa, _____de ______ de 2020 

 

Pela Câmara Municipal  

 

Pela Associação Cultbéria 

 

Tomé Alexandre Martins Pires 

Presidente  

 

César Filipe Guerreiro Silva 

Presidente da Direcção 

 

 

Paulo de Jesus Elias Ribeiro 

Vice Presidente da Direção 
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7. Proposta de protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e a Confederação 

Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas no âmbito do desenvolvimento 

económico e dinamização das micro, pequenas e médias empresas do concelho de Serpa. 

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico informa que, no quadro da estratégia do município em matéria 

de desenvolvimento económico e revitalização do tecido empresarial local, e designadamente para o 

desenvolvimento de ações relacionadas com a necessidade de reforçar o apoio ao tecido empresarial 

local neste contexto de pandemia, está a ser preparado um plano de ação onde é necessário uma forte 

articulação  e proximidade com os vários agentes , apoiado também no estabelecimento de parcerias para 

promoção de atividades inovadoras com entidades que têm competências e experiências nestes domínios. 

Porque o concelho de Serpa tem um tecido empresarial onde predominam as micro, pequenas e médias 

empresas, que representam uma classe com grande peso na economia local e regional, com destaque 

para o emprego propõe-se que seja estabelecida uma parceria com a CPPME – Confederação 

Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias empresas, associação sem fins lucrativos, a qual tem vindo a 

desenvolver uma estratégia de serviços de proximidade à classe e ao tecido social e empresarial local e 

regional. 

 

Esta parceria será consubstanciada através de um Protocolo de Cooperação, que estabelece as 

condições de colaboração entre ambas as entidades, cabendo à CPPME assegurar as ações junto dos 

empresários do concelho, entre outras atividades e ao município de Serpa um apoio financeiro de 4.000 

euros, a título de comparticipação na realização das atividades a desenvolver.  

A despesa decorrente do presente protocolo, foi objeto de prévio cabimento com o número sequencial 

21717. 

Considerando ainda que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento 

económico, de acordo com o disposto na Lei 75/2013 de 12 de setembro, anexo I, artigo 23º, nº 1 e nº 2, 

alínea m) conjugado com o disposto no nº 33, alíneas o) e ff), colocam à consideração do órgão executivo 

a aprovação do referido Protocolo de Colaboração, cuja minuta a seguir se transcreve: 

 

 
Protocolo de Cooperação 

entre o Município de Serpa e a Confederação Portuguesa das Micro, 

Pequenas e Médias Empresas no âmbito do desenvolvimento económico e 

dinamização das micro, pequenas e médias empresas do concelho de Serpa 
 

(Proposta) 

 

Preambulo  
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A estratégia seguida pelo Município de Serpa para o desenvolvimento sustentado do concelho assenta na criação 

de fatores de atratividade, com base nos recursos terra e património, que promovam a fixação de pessoas e a 

criação de dinâmicas para atração de investimentos e de emprego e a inovação, diversificação e capacitação 

empresarial, sendo fundamentais o apoio a iniciativas e projetos empresariais, a promoção de atividades 

inovadoras ou a proximidade com os vários agentes e entidades que têm competências e experiências nestes 

domínios.  

Neste contexto, e considerando que: 

- O desenvolvimento local e regional passa, com vantagem, pela possibilidade de operacionalizar novos 

modelos de organização, em que os principais agentes de desenvolvimento, públicos ou privados, actuem 

de forma integrada, tendo em vista uma maior aproximação aos agentes económicos, nomeadamente, às 

Micro e Pequenas Empresas, visando um efeito mobilizador de crescimento económico e criação de 

emprego; 

- O concelho de Serpa tem um tecido empresarial onde predominam as micro, pequenas e médias 

empresas, que representam uma classe com grande peso na economia local e regional, com destaque 

para o emprego. 

- O conjunto de programas e de projetos que o município de Serpa tem em curso e pretende dinamizar 

pressupõe uma forte ligação a todos os setores empresariais e agentes que operam no território, com 

destaque para o estabelecimento de parcerias de colaboração;  

- A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas tem vindo a desenvolver uma 

estratégia de serviços de proximidade à classe e ao tecido social e empresarial local e regional. 

- A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas tem desenvolvido ao longo dos anos 

relações com congéneres de outros países, nomeadamente como membro efetivo da NORMAPME – 

Bureau Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises pour la Normalisation e como 

membro com estatuto de observador da UEAPME – Union Européenne de l’Artisant et des Petites et 

Moyennes Entreprises; 

- Às Associações Empresariais cabe a missão de gerar recursos e regular apoios de que os agentes 

económicos carecem para a sua sustentabilidade, num contexto de importância acrescida face à 

preponderância do cada vez maior número de Micro e Pequenos Empresários em crescentes dificuldades 

pela contração do mercado interno, bem como das que decorrem do processo de globalização e que a 

CPPME propõe-se representar junto dos órgãos institucionais competentes os interesses dos Micro e 

Pequenos Empresários do concelho de Serpa na defesa das suas justas e legítimas aspirações, bem como 

apoiar a formação profissional e a constituição de parcerias, potenciadoras da criação de emprego e do 

desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental; 

 

Considerando ainda que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento económico, de acordo com 

o disposto na Lei 75/2013 de 12 de setembro, anexo I, artigo 23º, nº 1 e nº 2, alínea m) conjugado com o disposto 

no nº 33, alínea ff). 

 
 

O Município de Serpa, com sede na Praça da República, 7830-389 Serpa, pessoa coletiva de direito público 
número 501 112 049, representado por Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente da Câmara Municipal, como 
primeiro outorgante, 
E 
A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, adiante designada por CPPME, Associação 
sem fins lucrativos, pessoa coletiva 501941991, com a sua sede nacional na Praça da República, 12, na cidade do 
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Seixal, 2840–486 SEIXAL, representada por Jorge Manuel Santos Pisco, Presidente da Direção,  como segundo 
outorgante,  
 
 
Acordam na celebração do presente Protocolo de Cooperação, regido pelas seguintes cláusulas: 

 

Cláusula 1ª 
(objeto e âmbito) 

1. O presente Protocolo visa estreitar as relações de colaboração e intercâmbio entre os dois outorgantes de 

modo a que ambos possam beneficiar da cooperação nos domínios de atividade a que se dedicam.  
dinamizando a entreajuda, aproximando os agentes económicos, especificamente, os Micro e Pequenos 

Empresários, no quadro do desenvolvimento local e regional 

2. O presente Protocolo tem como objeto a definição das condições de colaboração específica entre o 

Município de Serpa e a CPPME para o desenvolvimento de ações e de projetos no âmbito do apoio ao 

desenvolvimento económico e das atividades de apoio aos agentes económicos e empresariais do 

concelho de Serpa. 

Cláusula 2ª 

(Condições de colaboração) 

1.  A CPPME passa a ser uma entidade consultora do Município de Serpa, para a área das Micro, Pequenas e 

Médias Empresas; 

2. A CPPME poderá assumir parceria com o Município de Serpa, no âmbito de Projetos Comunitários – do 

Portugal 2020 e de outros que lhe sucedam; 

3. A CPPME participa em feiras e outros eventos da área económica promovidos pelo Município, 

designadamente na Feira do Queijo; 

4. A CPPME promoverá ações de sensibilização e formação empresarial realizando, pelo menos, 5 Workshop 

por ano, nas áreas consideradas mais necessárias; 

5. A CPPME compromete-se a divulgar através dos meios disponíveis as atividades económicas do Município 

de Serpa; 

6. O Município de Serpa compromete-se a divulgar através dos meios disponíveis as atividades da CPPME que 

tiverem lugar no concelho. 

 

Cláusula 3ª. 

(Condições de colaboração) 

A título de comparticipação na realização das atividades a desenvolver pela CPPME, o Município de Serpa 

atribui um apoio anual no valor de 4.000 euros. 

O apoio será concretizado em duas prestações anuais, de valor idêntico, sendo a primeira entregue com a 

assinatura do protocolo, e a segunda decorridos que estejam seis meses da sua execução. 

A despesa decorrente do presente protocolo, foi objeto de prévio cabimento com o número sequencial  

21717. 

 

 

Cláusula 4ª 

(validade e produção de efeitos) 

O presente Protocolo é valido por um ano a contar da data da sua assinatura, sendo renovado 

automaticamente por períodos iguais ou sucessivos, se não for denunciado por qualquer dos outorgantes. 
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A denúncia deve ser comunicada por escrito à outra parte, com uma antecedência mínima de sessenta dias 

relativamente à data de termo, mantendo-se em vigor as obrigações decorrentes das ações em curso 

decididas durante a sua vigência 

Até 30 dias antes do término do Protocolo a CPPME deve apresentar um relatório detalhado da atividade 

desenvolvida, constituindo condição de renovação. 

 

 

Cláusula 4 

(Disposições gerais) 

Os casos omissos serão resolvidos por ambas as partes. 

 

Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar após a assinatura. 

 

Serpa, ___de _____________de 2020 

 

Município de Serpa 

 

___________________ 

 

Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e 

Médias Empresas 

__________________________________ 

 

 Deliberação 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de protocolo, acima transcrita, 

a celebrar entre o Município de Serpa e a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias 

Empresas no âmbito do desenvolvimento económico e dinamização das micro, pequenas e médias 

empresas do concelho de Serpa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Celebração de contrato de comodato com a Freguesia de Brinches – Ratificação 

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico informa que, a formalização de um contrato de comodato entre 

a freguesia de Brinches e o município de Serpa para cedência do edifício da Sociedade 1º de junho 

Brinchense, surge na sequência da operacionalização de uma candidatura a financiamento no âmbito da 

operação 10.2.1.6 – Renovação de Aldeias, da qual o Município de Serpa é a entidade promotora, tendo 

assim de ser detentora do edifício e assegurar o desenvolvimento das atividades previstas.  

O projeto de criação da “Casa do Rio”, a instalar no edifício da Sociedade 1º de junho Brinchense 

enquadra-se no programa da rede museológica do concelho, estando prevista a requalificação do edifício 

e a instalação de um espaço expositivo sobre o Rio Guadiana, com ferramentas informativas de apoio à 

interpretação e descoberta do rio e do património natural e histórico-cultural. A Casa do Rio terá uma 

exposição permanente sobre o Rio Guadiana e a sua biodiversidade e terá, também, um espaço 

polivalente que permita a organização, preparação e dinamização de atividades dirigidas à população local 

e a outros públicos, para promover o turismo cultural, gastronómico, de natureza e aventura. 
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Assim,  

Considerando que, nos termos do anexo I da lei 75/2013 de 12 de setembro, designadamente os nº 1 e 2. 

do  artigo 23º conjugados com o artigo 33º, alíneas t) u)  ff),  constituem atribuições do município a 

promoção e salvaguarda dos interesse próprios das respetivas populações, tendo  os municípios  

atribuições, entre outras, nos domínios do património, cultura, ambiente e promoção do desenvolvimento, 

sendo competências da  Câmara Municipal assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de 

parcerias, o levantamento, classificação, recuperação e divulgação do património natural, cultural, 

paisagístico e urbanístico do município, bem como apoiar atividades de natureza social, cultural, recreativa 

ou outra de interesse para o município e promover o desenvolvimento de atividades e a realização de 

eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal; 

Considerando ainda o nº 3 do artigo 35 da já referida Lei 75/2013, que define que, em circunstâncias 

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 pratica; 

Considerando também que o Contrato de Comodato que agora se apresenta dá seguimento às 

necessidades de desenvolvimento deste projeto e que devido ao prazo de submissão da candidatura 

terminar a 22 de maio o protocolo foi assinado a 12 de maio pelos dois outorgantes, embora não tenha 

sido possível incluir o assunto na ordem de trabalhos da reunião de Câmara de 13 de maio; 

Deve o contrato de comodato entre a freguesia de Briches e o município de Serpa para cedência do 

edifício da Sociedade 1º de junho Brinchense, que junto se anexa, ser  enviado para a reunião do órgão 

executivo de 27 de maio,  para ratificação.  

 

 Deliberação 

Face ao exposto e nos termos do artigo 35.º n.3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 

unanimidade, ratificar a assinatura do Sr. Presidente da Câmara no seguinte contrato de comodato, 

celebrado com a Freguesia de Brinches: 
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9. Proposta de venda de prédio sito na Rua Manuel Dias Nunes, n.º 19 em Serpa 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que, por 

mensagem de correio eletrónico de 17 de abril de 2020, veio a Sr.ª Daniela Capuchinho Silva, manifestar o 

interesse na aquisição do prédio sito à Rua Manuel Dias Nunes, n.º 19, em Serpa, questionando o preço, 

uma vez que o referido prédio é contiguo ao seu quintal. 

Isto posto importa fazer um breve historial: 

Por arrematação em hasta pública, em processo de execução fiscal, foi entregue ao Município de Serpa, o 

direito a metade do referido prédio, a 4 de abril de 1966. 

Dessa data em diante promoveram-se diversas tentativas para vender essa metade, ou adquirir a metade 

restante do prédio. 

A existência de um número muito elevado de coproprietários sempre foi inviabilizando as sucessivas 

tentativas de resolução por acordo, fosse pela documentação a reunir, fosse pelo desacordo de verbas. 

Mais recentemente, no passado ano de 2018, foi o processo retomado pela Dr.ª Alzira Figueira e pela 

Assistente Técnica Isabel Valente, que, num trabalho de paciência e perseverança, conseguiram 

finalmente reunir o acordo de todos os coproprietários, bem como a respetiva documentação instrutória. 

Desta forma, por escritura pública celebrada no passado dia 21 de fevereiro de 2019, na qual estiveram 

presentes/representados os demais 15 coproprietários, o Município de Serpa conseguiu adquirir o direito à 

segunda metade do prédio, pelo valor de 9 000,00€. 

Face ao enquadramento que antecede, foi remetido ofício à requerente, no dia 8 de maio, comunicando a 

disponibilidade para vender o prédio, pelo montante de 18 000,00€. 

Em resposta, por nova mensagem de correio eletrónico, a Requerente repetiu o interesse na aquisição, 

pelo valor de 8 000,00€. 

Por nosso ofício de 21 de maio, foi reafirmado o valor de 18 000,00€, indicado na proposta inicial, 

informando ainda que na falta de acordo, o prédio seria vendido mediante procedimento público. 

Finalmente, por mensagem de correio eletrónico da mesma data, veio novamente a Requerente dar o seu 

acordo ao valor de 18 000,00€, proposto pelo Município. 

Neste sentido, considerando que compete à Câmara Municipal, de harmonia com o disposto no artigo 33º, 

nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 

Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, adquirir, alienar ou onerar 

bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG, propõe-se que seja deliberado vender à Requerente 

Daniela Filipe Guerreiro Capuchinho Silva, o prédio urbano sito na Rua Manuel Dias Nunes, n.º 19, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 2612, inscrito na respetiva matriz predial 

urbana da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 2591, pelo valor de 18 

000,00 (dezoito mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

De acordo com o disposto no artigo 33º, nº 1, alínea g), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi 

deliberado, por unanimidade, vender à requerente Daniela Filipe Guerreiro Capuchinho Silva, o prédio 

urbano sito na Rua Manuel Dias Nunes, n.º 19, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

2612, inscrito na respetiva matriz predial urbana da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), sob o artigo 2591, pelo valor de 18 000,00 (dezoito mil euros). ------------------------------------------------- 

 

 

10. Resumo Diário da Tesouraria 

Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 96, o qual apresenta os 

seguintes saldos: 1.232.587,93 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e sete euros 

e noventa e três cêntimos) e 214.122,62€ (duzentos e catorze mil, cento e vinte e dois euros e sessenta e 

dois cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente.  

 

 

No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra o Sr. Presidente, tendo referido que 

no próximo dia 1 de junho, vão entrar em funcionamento as regras para a nova fase de desconfinamento, 

no entanto, pretende a autarquia prolongar até dia 3 de junho as regras que estão agora em vigor e no dia 

4 entrarão em vigor as novas regras de funcionamento e iremos ter, em principio, a reabertura do Serviço 

de Atendimento ao Público e o jardim e iremos gradualmente, reabrindo os serviços com os devidos 

cuidados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Manuel Soares para abordar o assunto da Escola Secundária de Serpa, 

referindo que na Câmara Municipal de Ourique foi aprovada a intervenção na escola e tem conhecimento 

que outras câmaras aderiram, pelo que, apelam a que haja também uma intervenção na escola de Serpa. 

Compreendem que existem responsabilidades do Estado e esta é uma responsabilidade que não compete 

à autarquia, mas este é o enquadramento que temos atualmente para se poder fazer a intervenção. No 

passado houve outra realidade, houve uma situação em que muitos municípios usufruíram e nós 

infelizmente não apanhámos essa possibilidade e temos agora esta situação, que tem sido aplicada 

transversalmente e não podemos criar para Serpa uma situação de exceção àquilo que é a nova regra. 

Entendem que esta não é a solução que gostariam que fosse, mas é a que existe, por isso, apelam a que 

não se fique intransigentemente agarrados a um princípio, que é legitimo, mas ao ficarmos refém dele, 

pomos em causa o futuro da escola, o futuro da população e o futuro dos profissionais que lá trabalham e 

dos alunos, com fundamento num principio, que é legítimo, mas há interesses que são mais elevados, até 

porque, aquilo que a Câmara deixará de fazer das suas competências, para disponibilizar verba para as 

obras na escola, seria faseado, durante três anos, seria talvez menos um fogo de artificio e menos uma 

festa, mas a escola ficará para muitas décadas e ao serviço da população.  

Diz ainda que poder-se-ia até capitalizar isso a favor da Câmara, reivindicar politicamente dividendos, que 

são legítimos, mas que as obras fossem feitas, porque há coisas mais importantes que outras. -------------- 
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Sobre este assunto, o Sr. Presidente respondeu que não estão agarrados a nenhum principio, trata-se da 

forma correta de fazer as coisas, pois há regras e elas devem ser cumpridas, sobre aquilo que pertence ao 

Governo e sobre o que pertence às autarquias, mas já se têm furado essas regras, como por exemplo, 

agora na atual situação de pandemia, com a questão do apoio às escolas com a internet, com os testes 

aos trabalhadores da Câmara que estão nas escolas, fomos dos primeiros a comprar manuais escolares 

para o 1.º ciclo, quando o Governo ainda não o fazia, temos por isso desenvolvido algumas ações que não 

são competência da autarquia, mas logicamente que se tratam de coisas mais pequenas e ao assumi-las, 

não interfere tanto com aquilo que é a gestão e as obrigações principais da câmara, mas há outras que 

são maiores, por isso, o que temos que fazer é exigir que elas seja feitas de acordo com aquilo que são as 

regras. 

Refere ainda que não se trata de uma situação de exceção, mesmo aos dias de hoje, pois veja-se quantas 

escolas estão a ser requalificadas, quantas intervenções houve no município de Lisboa e em quantas é 

que a Câmara participou, por isso, se em Serpa, pedirmos para sermos tratados como a Câmara de 

Lisboa, não é uma questão de teimosia, mas sim de justiça, porque aquilo que está a fazer Ourique, ou 

que Castro Verde fez, é legitimo, podem sempre fazer, mas aquilo que nós pedimos é para sermos 

tratados com justiça, porque há neste momento, obras em escolas que estão a ser feitas noutros 

municípios, e os municípios não estão a pagar, por isso, nós pedimos o mesmo. 

Refere ainda que estava agendada uma reunião com a Senhora Secretária de Estado da Educação e a 

resposta que obtivemos foi que, logo que fosse possível, seria reagendada, já perguntámos por telefone 

sobre a data, mas continuamos sem obter informação, mas continuaremos a insistir, para que seja 

reagendada o mais rápido possível, e veremos qual será a solução, sendo que, a disponibilidade do 

Município mantém-se e já é um grande apoio. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voltou a intervir o Sr. Vereador Manuel Soares para dizer que em Ourique, os eleitos da CDU tiveram um 

entendimento diferente, tal como há Câmaras no Alto Alentejo que já avançaram com uma solução e que 

são maioritariamente da CDU, tendo o Sr. Presidente respondido que também há Câmaras 

maioritariamente do PS que não aceitam a solução proposta pelo Governo, como por exemplo, Odemira.  

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho interveio para fazer um ponto de situação relativamente à reabertura do 

pré-escolar, que será no dia 1 de junho e as aulas terminarão no dia 26. Já reuniu com as Direções dos 

Agrupamentos e já temos o número de crianças que irão frequentar e que não serão muitas, sendo o 

maior número em Serpa, cerca de 26, em Vales Mortos 6, em Pias 5, Vale de Vargo 4. Iremos também 

continuar a fornecer o almoço a algumas dessas crianças e manter aquilo que tínhamos antes desta 

situação, que era o prolongamento de horário, estando assim tudo assegurado, para que no dia 1 de junho 

o pré-escolar inicie com a normalidade possível. 

Faz ainda o ponto de situação sobre a entrega das máscaras à população do concelho. Esta semana está 

a ser feita a entrega na União de Freguesias de Serpa e no fim-de-semana será feita a entrega em Vales 

Mortos, Santa Iria e Vale do Poço, ficando assim concluído todo o concelho, com a entrega de mascaras, 

fornecidas pela Câmara e pelas Juntas e Uniões de Freguesia. Refere ainda que houve muitos voluntários 
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a trabalhar para este projeto e a Câmara fará um reconhecimento público ao trabalho que essas pessoas 

tiveram, que foi de louvar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda o Sr. Vereador Carlos Alves para informar que, dos 19 casos de Covid no nosso concelho, 

já estão 14 recuperados e será dada noticia da situação dos restantes 5 casos, logo que a Câmara 

disponha dessa informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Antes de terminar a reunião, foi ainda deliberado, por unanimidade, fazer uma alteração à data das 

reuniões do Órgão Executivo para o mês de junho, prevendo-se que, a manter-se a atual situação, já 

possam ser presenciais.  A reunião que estava agendada para o dia 12 de junho, irá realizar-se no dia 9, 

pelas 14h30 e a reunião publica que se iria realizar em Santa Iria no dia 24, irá realizar-se no dia 22, pelas 

17H30, em Serpa, na Sala de Sessões do Município, para garantir as regras de distanciamento do público, 

atualmente em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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:  

 

 
1. DGESTE – Movimento Anual da Rede Escolar 2020/2021 – Educação Pré-Escolar Itinerante - 

Ratificação  

2. Quinta alteração ao orçamento e primeira alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal  

3. Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2020/2021 

4. CIMBAL – Protocolo de cooperação para desenvolvimento de piloto no âmbito do projeto 

PROMINET MED – Ratificação  

5. Declaração de caducidade do processo - Lotes 35 e 36 da Zona de Atividades Económicas de Vila 

Nova de S.Bento – Requerente: Miguel e Miguel, Lda.  

6. Associação Cultbéria – Proposta de contrato programa para 2020 

7. Proposta de protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e a Confederação Portuguesa 

das Micro, Pequenas e Médias Empresas no âmbito do desenvolvimento económico e 

dinamização das micro, pequenas e médias empresas do concelho de Serpa. 

8. Celebração de contrato de comodato com a Freguesia de Brinches – Ratificação 

9. Proposta de venda de prédio sito na Rua Manuel Dias Nunes, n.º 19 em Serpa 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15h45 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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