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ATA N.º 12/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 22 de junho 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: 17H30  

 

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 12/2020 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA  PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 22 DE 

JUNHO DE 2020 

   

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 22 

de junho de 2020, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

Aprovação da Ata n.º 11/2020 

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 11, relativa à reunião realizada no dia 9 de junho, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. Presidente da Câmara, por não ter 

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. Conta de Gerência relativa ao ano de 2019 

2. Proposta de segunda alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal  

3. Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – Trabalhos a 

suprimir 

4. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua João Valente, n.º 5, em Serpa – Anúncio n.º 

14729/2020  

5. Casa do Cante – Proposta de venda da medalha “World Heritage” e do CD/livro “Alentejo 

Ensemble” 

6. Proposta de criação de Conselhos e Comissões Municipais 

6.1. Conselho Municipal da Juventude 
6.2. Comissão Municipal de Trânsito 
6.3. Conselho Municipal do Ambiente 

7. Proposta de Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a Associação Aldeia Nova – 

Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de S. Bento, para funcionamento das 

Oficinas de Verão 2020 

8. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DO DIA 

 

1. Conta de Gerência relativa ao ano de 2019 

Foram analisados os documentos de prestação de contas e relatório de atividades referente ao período de 

1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, elaborados de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99 

de 22 de fevereiro e Resolução n.º 4/2001 de 18 de agosto do Tribunal de Contas, alterada pela 

Resolução n.º 6/2013, de 21 de novembro e Resolução n.º 3/2019, de 19 de dezembro.  

Foram apresentados na reunião os seguintes documentos de prestação de contas, os quais se encontram 

integralmente elaborados: balanço, demonstração de resultados, plano plurianual de investimentos, 

orçamento (resumo), orçamento, controlo orçamental da despesa, controlo orçamental da receita, 

execução do plano plurianual de investimentos, fluxos de caixa, contas de ordem, operações de 

tesouraria, caracterização da entidade, notas ao balanço e à demonstração de resultados, modificações 

do orçamento – receita, modificação do orçamento – despesa, modificações ao plano plurianual de 

investimentos, contratação administrativa – situação dos contratos, transferência correntes – despesa, 

transferências de capital – despesa, transferências correntes – receita, transferências de capital – receita, 

empréstimos, outras dividas a terceiros, relatório de gestão, norma de controlo interno, resumo diário da 

tesouraria, síntese das reconciliações bancárias, mapa de fundos de maneio, relação de acumulações de 

funções e relação nominal de responsáveis.  

Foi também distribuído por todos os eleitos, o Mapa Síntese Detalhado, respeitante ao Sistema de 

Inventário e Cadastro Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estes documentos encontram-se devidamente arquivados, em pasta anexa à ata dela fazendo parte 

integrante, estando os mesmos disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados.  

Por não haver movimentos, não se apresentam os seguintes mapas: subsídios concedidos, subsídios 

obtidos, ativos de rendimento fixo e ativos de rendimento variável. ----------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara, para fazer uma breve apresentação da Conta de 

Gerência, quanto à apresentação do documento, ao relatório, referindo que não varia muito relativamente 

aos anos anteriores. Faz referência à taxa de execução, acima dos 85%, bem como à divida a médio e 

longo prazo e ao trabalho de inventariação que está a ser feito desde 2018. ----------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares levantou a questão sobre os empréstimos que não estão concretizados, 

solicitando um ponto de situação sobre os mesmos e sobre os contratos (página 79 da conta de gerência 

e seguintes), existem algumas situações desde 2016, como é o caso do contrato com a AROMNI. 

 

O Sr. Presidente respondeu que o Tribunal de Contas continua a solicitar documentos sobre os processos 

dos empréstimos e agora já estão a solicitar a capacidade de endividamento, com base na nova conta de 

gerência. A Câmara continua a enviar os documentos e a aguardar a resposta do Tribunal de Contas.  
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Quanto ao contrato com a AROMNI, tratou-se da aquisição de serviços para construção de plataforma 

Web e Mobile e houve um pagamento de cerca de 9.000€ que foi efetuado em 2019, embora o contrato 

seja de gerências anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse ainda que o documento é, pela sua natureza, muito técnico e não 

têm grandes observações a fazer nessa área e registou-se um maior cuidado e melhoria em vários 

aspectos, como o facto do documento ser analisado em reunião pública da Câmara, como foi pedido 

durante muitos anos pelos Vereadores do PS. No entanto, existem alguns indicadores que se degradaram, 

tirando a liquidez geral, o resto dos indicadores estão piores e a divida aumentou.  

Houve um aumento do grau de execução, mas também houve um aumento das transferências do Estado.  

O documento traduz o conjunto das politicas que estão a ser seguidas pelo Executivo, em que os eleitos 

do PS não alinham na integra com essas politicas e o Relatório faz referência a situações com as quais 

estão em discordância, como a transferência de competências e a postura quanto às obras na EBI de Vila 

Nova S.Bento e Escola Secundária de Serpa, pelo que, irão abster-se na votação do documento.  

 

 

 Deliberação 

Colocado o documento a votação, foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido 

Socialista e os votos a favor dos eleitos da CDU, de acordo com o disposto no artigo 25.º n.º 2 alínea l) e 

artigo 33.º n.º 1 ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, a Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2019. ---------------------------------------------------- 

 

 

2. Segunda alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal  

O Chefe da Divisão de Administração Geral, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa 

que, no âmbito do ciclo anual de gestão, o órgão deliberativo municipal pronuncia-se no sentido de 

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

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

competências. 

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

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

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

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

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

previstos. 

Desta forma, a presente alteração ao Mapa de Pessoal, circunscreve-se à criação de 1 (um) lugar por 

tempo indeterminado, de Técnico Superior da área funcional de Arquitetura, para satisfação de 

necessidades permanentes da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, de forma a permitir a 

consolidação do técnico superior que se encontra a exercer funções no Município de Serpa, em regime de 

mobilidade entre serviços, proveniente do Município de Vendas Novas. 
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Foi solicitada a devida informação de cabimento à Unidade de Gestão Financeira, pelo documento interno 

4213/2020, que deu origem à da ficha de cabimento com o número sequencial 16567. 

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

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

3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal aprovar, manter ou alterar o Mapa de Pessoal do Município, propõe-se que a presente 

seja remetida à reunião da Câmara Municipal, para apreciação e posterior envio a reunião da Assembleia 

Municipal de Serpa, para deliberação. 

 

 

 

 Deliberação 

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

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

Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos 

eleitos do PS e os votos a favor dos eleitos da CDU, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 

segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa, nos termos acima descritos. ------------------- 

 

 

3. Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – Trabalhos 

a suprimir 

No âmbito do acompanhamento dos trabalhos da Empreitada de Reabilitação e Refuncionalização do 

Mercado Municipal de Serpa, os serviços técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais informam 

que se verifica a necessidade de suprimir trabalhos pelos seguintes motivos: 
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- Na sequência da decisão da loja do queijo comunicar com o Centro Interpretativo do Queijo, não 

se justifica a execução dos armários previsto em projeto, devendo a proposta de mobiliário ser 

feita de forma integrada entre os dois espaços; 

- Bancadas em pedra da peixaria, tendo em conta que as mesmas não estão projetadas para o 

cumprimento das normas sanitárias e para a utilização deste espaço; 

-Rede de gás e todos os trabalhos acessórios, porque não se prevê a sua utilização neste edifício. 

 

O valor de trabalhos a suprimir importa em 10.114,10€, (s/IVA). 

A situação exposta não origina uma redução superior a 20% do preço contratual pelo que o empreiteiro 

não poderá solicitar uma indemnização (art. 381º do CCP).  

 

 

 

 

 

Face ao exposto, propõem que a lista de trabalhos a suprimir seja aprovada e que seja comunicada a sua 
decisão ao adjudicatário, conforme estipulado no art.º 379º do Código dos Contratos Públicos. 
 

 Deliberação  
Face ao exposto, nos termos do artigo 379.º do Código dos Contratos Públicos, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte lista de trabalhos a suprimir, relativa à empreitada de 
reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa: 
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4. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua João Valente, n.º 5, em Serpa – 

Anúncio n.º 14729/2020  

Nº Pedido - 14729/2020; Data do Anúncio - 09-06-2020 
Data de Disponibilização no Site - 09-06-2020 
 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - Magismagno Mediação Imobiliária lda 
NIF/NIPC - 509508103 
E-mail - fpalma@frogs.pt 
Telefone - 927413956 
Endereço - Rua da Primavera n.º 21, 7200-126 Corval 
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Maria de Fátima Grave Bule Romeu 130425192 

 

Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

António Manuel Martins Nobre 176888055 

 

Identificação do Imóvel 

Descrição em Livro - 25 
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Descrição em Ficha - ---- 
Artigo Matricial - 2292 
Quota Parte - ---- 
Fração Autónoma - ---- 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 89.67 m2 
Área Total - 100.04 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua João Valente n.º 5,7830-356 Serpa 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 15000 Moeda Euros 
 
Data previsível do negócio -03-07-2020 
Observações - ---- 
 

 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que, atendendo à 

localização do prédio (Rua João Valente n.º5, em Serpa), área total do prédio (100.04m2), a área bruta 

privativa (89.67m2) e o valor (15.000,00 euros), consideram que a Autarquia não terá interesse em exercer 

o direito de preferência.  
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 Deliberação  

De acordo com o parecer, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência na venda do imóvel sito na Rua João Valente, n.º 5 em Serpa, pelo valor proposto de 

15.000€ (quinze mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Casa do Cante – Proposta de venda da medalha “World Heritage” e do CD/livro “Alentejo 

Ensemble” 

De acordo com a proposta da Casa do Cante, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, colocar à 

venda naquele espaço, a 2.ª série da medalha “World Heritage”, da autoria do escultor José Teixeira, pelo 

valor unitário de 20,00€ (vinte euros) e o CD/livro “Alentejo Ensemble”, da autoria do Grupo de Cantadores 

de Paris, pelo valor unitário de 15,00€ (quinze euros). Ambos os preços têm IVA incluído. ---------------------- 

 

 

6. Proposta de criação de Conselhos e Comissões Municipais 

6.1. Conselho Municipal da Juventude 

6.2. Comissão Municipal de Trânsito 

6.3. Conselho Municipal do Ambiente 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em informação datada 

de 5 do corrente mês de junho, refere que, na sequência da informação nº I/1805/2018, de 02/03, e 

respetivos anexos e informação prestada em 17/03/2020, em anexo ao doc. I/2495/2020 de 11/03/2020, 

respeitantes à criação de conselhos e comissões municipais, propõe que seja iniciado o procedimento de 

constituição do Conselho Municipal da Juventude, da Comissão Municipal de Trânsito e do Conselho 

Municipal do Ambiente. 

 A constituição destes órgãos consultivos faz-se através de aprovação de regulamento, no âmbito da 

competência regulamentar que cabe à Assembleia Municipal, mediante proposta apresentada pelo órgão 

executivo conforme resulta do disposto nos artigos 25º nº1 g) e 33º nº K) do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

Cabe ao órgão executivo, decidir desencadear o procedimento de elaboração dos regulamentos e permitir 

a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração dos regulamentos 

administrativos, conforme previsto no artigo 98.º nº1 do Código de Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro, que se transcreve: ”O início do procedimento é publicitado na 

Internet, no sítio institucional da entidade pública, com a indicação do órgão que decidiu desencadear o 

procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a 

constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do regulamento.” 

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 135.º e 136.º do Código de Procedimento Administrativo, 

aprovado Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e, de acordo com a competência prevista na alínea k) do 

nº 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, propõem a aprovação, pelo órgão executivo, da seguinte proposta: 

 

-Que, seja dado início ao procedimento de elaboração do Regulamento do Conselho Municipal de 

Juventude; 

-Que, seja dado início ao procedimento de elaboração da Comissão Municipal de Trânsito; 

-Que, seja dado início ao procedimento de elaboração do Conselho Municipal do Ambiente. 
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-Que, se proceda à publicitação na internet, no Sítio do Município de Serpa, o início do procedimento 

conforme previsto no artigo 98.º nº1 do CPA, tendo em vista a constituição como interessados e a 

apresentação de contributos para a elaboração do regulamento; 

-Que, seja dado o prazo de 30 dias a contar da publicitação na internet, no Sítio do Município de Serpa, do 

início do procedimento para a constituição de interessados e para a apresentação de contributos. 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para dizer que esta proposta vai de encontro 

àquilo que os eleitos do PS já tinham proposto e deseja que o Conselho Municipal de Segurança também 

possa avançar brevemente, tendo o Sr. Presidente da Câmara respondido que já foi prestada uma 

informação sobre o ponto de situação de todos os conselhos e comissões municipais que estão em 

apreciação nos serviços e a data prevista para cada um dos procedimento ser iniciado e nessa informação 

também constava o Conselho Municipal de Segurança. ------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

 

 Dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude; 

 Dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento da Comissão Municipal de Trânsito; 

 Dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento da Conselho Municipal do Ambiente. 

 

Deverá proceder-se à publicitação na internet, no Sítio do Município de Serpa, do início do procedimento 

conforme previsto no artigo 98.º nº1 do CPA, tendo em vista a constituição como interessados e a 

apresentação de contributos para a elaboração do regulamento; 

Deverá ser dado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicitação na internet, no Sítio do Município de 

Serpa, do início do procedimento para a constituição de interessados e para a apresentação de 

contributos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

7. Proposta de Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a Associação Aldeia 

Nova – Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de S. Bento, para 

funcionamento das Oficinas de Verão 2020 

De acordo com a proposta do Gabinete de Ação Social e Educação, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, concordar com o teor do protocolo de colaboração a celebrar com a Associação Aldeia 
Nova, para funcionamento das oficinas de Verão:  
 
«Entre: 
- Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público nº 501 112 049, com sede na Praça da 
República, em Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, em 
execução da deliberação da Câmara de ___ de junho, doravante designado Primeiro Outorgante; 
E, 
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Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social, com o NIF 507067134, com sede 
na Avenida da Liberdade, representante neste ato pela presidente da Direção Sónia Maria Coelho Neto, 
doravante designada por Segunda Outorgante; 
 
Considerando que o Município de Serpa assume: 
- Como de primordial relevância a qualidade de vida da sua população; 
- Como fundamental o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer no apoio às famílias, com 
enfoque no período de férias escolares; 
- Que atualmente os recursos humanos do Município de Serpa são insuficientes ao desenvolvimento do 
programa Oficinas de Verão, resposta de carácter sazonal; 
- O acesso a estes serviços de forma gratuita, face ao atual estado de contingência, decorrente da Covid 
19, com implicações na quebra dos rendimentos familiares; 
- Como preponderante a participação do movimento associativo local na salvaguarda dos interesses e 
qualidade de vida das nossas populações, numa lógica de cooperação e subsidiariedade; 
- O Protocolo já estabelecido com a Associação no âmbito da resposta ao nível do pré-escolar, 
nomeadamente atividades de animação e de apoio à família 
Nestes termos e considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da educação, ensino, e 
tempos livres, bem como apoiar atividades de natureza social, cultural e recreativa, desportiva ou outra de 
interesse para o município, de acordo com o disposto no artigo 23º, nº 1 e nº 2, conjugado com o disposto 
no nº 33º, nº1, alínea u), ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro: 
É celebrado entre as partes outorgantes o presente Protocolo que reger-se-á pelas cláusulas seguintes: 
 

Cláusula 1ª 
Objeto 

O presente Protocolo tem por objeto regular os termos e condições para o desenvolvimento das Oficinas 
de Verão a decorrer em Serpa, Vales Mortos, Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila 
Verde de Ficalho e A-do-Pinto; 

 
Cláusula 2ª 

Deveres da Segunda Outorgante 
Compete à Segunda Outorgante proceder à afetação de recursos humanos e materiais, a saber: 
- Recrutamento de 12 Monitores/as no mês de Julho e 15 no mês de Agosto (de acordo com o 
levantamento de necessidades de recursos humanos a alocar efetuado); 
- Aquisição de material de desgaste e equipamentos para dinamização das Oficinas de Verão; 
- Aquisição de produtos e materiais de limpeza e de desinfeção; 
- Aquisição de serviços externos para atividades recreativas e lúdico pedagógicas 

 
Cláusula 3ª 

Especificações 
1 – As Oficinas de Verão funcionarão nos seguintes termos e condições: 

a) Decorrerão de 1 de Julho a 31 de Agosto. 
b) São direcionadas a crianças dos 3 aos 10 anos de idade cujos pais/encarregados de educação se 

encontrem, ambos, a exercer atividade profissional sem possibilidade de acompanhamento do/a 
seu/sua educando/a 
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c) Funcionarão de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30, nas localidades de Serpa, Vales Mortos, 
Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho e A-do-Pinto, com o 
mínimo de 5 inscrições por localidade. 

d) Funcionarão nos termos elencados em sede de plano de contingência, nomeadamente ao nível da 
formação do pessoal afeto e medidas de prevenção e controlo da transmissão da Covid 19 
 

 
Cláusula 4ª 

Deveres do Primeiro Outorgante  
1 – O Município de Serpa compromete-se a: 

a) Transferir o montante global previsível de 24 146,89 € (vinte e quatro mil, cento e quarenta e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), com vencimento na data de celebração do protocolo; 

b) Colaborar com a Segunda Outorgante no desenvolvimento das atividades, designadamente 
na cedência de equipamentos, instalações municipais, transportes e plano de contingência 

2 – A despesa resultante da celebração do presente Protocolo foi objeto de cabimento prévio ao qual foi 
atribuído o número sequencial 21853. 
 

Cláusula 5ª 
Validade 

1 - O presente Protocolo é válido de 1 de julho a 31 de agosto de 2020. 
2 – Durante o período de vigência, o Protocolo poderá ser rescindido por mútuo acordo e poderá ser 
denunciado por uma das partes, desde que o faça com a antecedência mínima de 1 mês relativamente à 
data proposta para o seu termo. 
3 – Os outorgantes, mediante acordo e celebração do correspondente aditamento, poderão efetuar 
alterações ao presente Protocolo. 

Cláusula 6ª 
Execução 

1 – A gestão do presente Protocolo será assegurada por uma equipa de carácter permanente, formada por 
um elemento de cada Outorgante, á qual competirá acompanhar a execução das atividades programadas 
e propor, sempre que tal se mostre benéfico, diferentes atividades. 
2 – Qualquer situação não prevista será objeto de análise pelos Outorgantes. 
 
O presente contrato é feito em dois exemplares, ficando cada um em poder de um contraente. 
 
Serpa, 29 de junho de 2020 
 
Pela Câmara Municipal de Serpa                                        Pela Associação de Desenvolvimento Social de 
         V.N.S.Bento                   
_________________________________                          ________________________________ 
 
     (Tomé Alexandre Martins Pires)                                            (Sónia Maria Coelho Neto) 
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8. Resumo Diário da Tesouraria 

Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 112, referente ao dia 19 de 

junho de 2020, o qual apresenta os seguintes saldos: 963.440,27 € (novecentos e sessenta e três mil, 

quatrocentos e quarenta euros e vinte e sete cêntimos) e 200.983,18 € (duzentos mil, novecentos e oitenta 

e três euros e dezoito cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

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

informar que, relativamente ao processo da Escola Secundária de Serpa, está agendada uma reunião, por 

videoconferência, para a próxima quarta feira, às 11h00 com a Secretária de Estado da Educação.  

Informou ainda que, no jornal Serpa Informação, a partir do próximo mês, será incluída informação sobre 

alguns investimentos privados que vão surgindo no nosso concelho e principalmente, aqueles que estejam 

ligados a estratégias de desenvolvimento no setor do turismo, alojamento e agroalimentar e fez referência 

a alguns desses projetos que estão previstos para o nosso concelho.   

Informou ainda que a obra dos Passadiços do Pulo do Lobo está a avançar e que estão a ser elaboradas 

duas candidaturas, que têm que ser entregues até final do corrente mês de junho, sendo uma ligada ao 

património e outra na área da educação que, no seu conjunto, englobam cerca de 12 ações e dessas, 10 

ações serão para desenvolver fora da sede do concelho, como por exemplo, na rede museológica, a 

intervenção na Casa do Povo de Vila Verde de Ficalho, para a Casa das Artes, em que irá albergar o 

grupo Os Chocalheiros e as obras do artista Francisco Relógio. Em Vila Nova de S.Bento, será efetuada 

uma intervenção no antigo lagar, para fazer o museu e numa casa ao lado do Cine Teatro, que será 

dedicada ao Cante.  

Em Vale de Vargo, será requalificado o edifício da Junta de Freguesia e em Pias, a Casa da Memória e 

casa do cante, na taberna dos Camponeses e em Brinches a intervenção será na Sociedade 1.º de Junho 

Brinchense, com um espaço dedicado ao Rio Guadiana.  

Poderá haver outras prioridades em termos de intervenções no concelho, mas a verba disponível em 

termos de candidaturas era para investimentos no património cultural e iremos avançar assim para a rede 

museológica. 

Nas escolas, iremos avançar com o campo de jogos do Centro Escolar, em Vila Nova de S.Bento será 

efetuada a requalificação do parque infantil da escola, em A-do-Pinto será no parque infantil e cobertura 

dos parques infantis em Pias e Brinches e em Vales Mortos, será o parque infantil e campo de jogos.  

 

Referiu ainda que estão a ser feitos todos os esforços para que estas intervenções, deem resposta a 

algumas necessidades de equipamentos na comunidade e com obras de valor até 150.000€ para numa 

primeira fase, avançar com a adjudicação das obras a empresas do concelho e só no caso de não ser 

possível, é que iremos avançar para o concurso público e nesse âmbito, irá realizar-se este mês, uma 



 

                                                                 Ata n.º 12 –  22/06 

 
 
2020 

 

 17 

reunião com todos os empresários do concelho, na área da construção, para que eles possam organizar-

se de forma a dar resposta a esta intenção da autarquia. ----------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda o Sr. Vereador António Mariano, que começou por se regozijar com esta intenção da 

autarquia, em termos de investimento em equipamentos no concelho e dinamização das empresas de 

construção e questionou sobre a possibilidade do espaço a requalificar em Vila Nova de S.Bento, albergar 

as obras do artista Silvestre Raposo, cujo processo tem estado pendente de resolução e perguntou ainda 

sobre a possibilidade de candidatura para recuperação da Ermida de Santa Luzia, em Pias. 

 

De seguida interveio a Sra. Vereadora Paula Pais, para referir que se congratula com o facto do Jornal 

Serpa Informação, ter na sua última edição, publicado as moções apresentadas pela bancada do PS na 

Assembleia Municipal, indo assim ao encontro da proposta do PS. Ainda em relação ao jornal, também 

valoriza o facto de o presidente referir que nas próximas edições haverá um espaço para divulgar projetos 

de entidades privadas. 

Por último, e a concretizarem-se, reconhece a mais valia para todo o concelho de todas as candidaturas 

mencionadas. 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares, ainda no seguimento do anúncio das intervenções efetuadas pelo Sr. 

Presidente e da intervenção do Vereador António Mariano referiu que lamenta que em tanta obra e tanto 

investimento, não tenha havido lugar para a criação do espaço para o artista Silvestre Raposo, sendo este 

um tema com vários anos e sempre com a expetativa de uma solução. 

 

O Sr. Presidente começou por referir que já tinha sido feito uma candidatura conjunta, em colaboração 

com a Junta de Freguesia de Pias, a Fábrica da Igreja Paroquial e o Monte da Capela, para a recuperação 

da Ermida de Santa Luzia, mas não foi aprovada e quando houver nova possibilidade de candidatura, será 

ativado novamente esse processo. Quanto ao artista Silvestre Raposo, diz que está prevista a exposição 

das suas obras, num espaço próprio, que irá ter exposições temporárias. ------------------------------------------ 

 

 

Período de intervenção do público  

Interveio o Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento, que questionou se, no próximo 

ano, o Encontro de Culturas também será descentralizado para outras localidades, como Santa Iria, A-do-

Pinto, Vales Mortos e Mina da Orada. 

Embora não seja competência da Câmara, sugere que a autarquia veja a possibilidade com uma entidade 

bancária, de se colocar um terminal de multibanco em A-do-Pinto.  ---------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, este ano o Encontro de Culturas foi num formato diferente, atendendo à 

situação de pandemia e como não foi candidatado, foi decisão da autarquia os locais por onde se passou 

com o camião, no entanto, quando é efetuada candidatura, têm que se respeitar as regras impostas.  

Quanto a atividades desenvolvidas nas localidades que referiu, lembrou que a Câmara tem, há já alguns 
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anos, o projeto de Noites de Rua Cheia, que tem englobado todas as freguesias e lugares do nosso 

concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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:  

 

 Conta de Gerência relativa ao ano de 2019 

 Proposta de segunda alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal  

 Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – Trabalhos a 

suprimir 

 Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua João Valente, n.º 5, em Serpa – Anúncio n.º 

14729/2020  

 Casa do Cante – Proposta de venda da medalha “World Heritage” e do CD/livro “Alentejo 

Ensemble” 

 Proposta de criação de Conselhos e Comissões Municipais 

o Conselho Municipal da Juventude 
o Comissão Municipal de Trânsito 
o Conselho Municipal do Ambiente 

 Proposta de Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a Associação Aldeia Nova – 

Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de S. Bento, para funcionamento das 

Oficinas de Verão 2020 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h30 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 

 

 

 



 

                                                                 Ata n.º 12 –  22/06 

 
 
2020 

 

 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos da Ata n.º 12/2020 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 22 de junho de 2020 
 

 

 

ANEXO 1 – Conta de gerência relativa ao ano de 2019 

 

 
 

 


