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ATA N.º 14/2020 
 

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

JULHO DE 2020 

   

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

dia 22 de julho 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 13/2020 

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 13, relativa à reunião realizada no dia 8 de julho, 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. Alteração ao Orçamento n.º 7 e Alteração ao PPI n.º 2 

2. La Raya: Festival do Território Hospitalário – Transferência de verba 

3. IPSSs com valências ERPI e SAD – apoio sob a forma de subsidio 

4. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – Atividades de 

Animação e Apoio à Família – AAAF2020/2021 

5. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “João Dias” na 

freguesia de Vila Verde de Ficalho – Requerente: Manuel Jorge dos Santos do Rosário 

6. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado Vale de Éguas ou Vale 

de Pereira, em Vila Nova de S. Bento – Requerente: Herdeiros de Maria Inácia Dias 

7. Regulamentação do direito ao suplemento de insalubridade, penosidade e risco para os 

trabalhadores das Autarquias Locais – Proposta de tomada de posição 

8. Proposta de revogação do lote n.º 37 da Zona Industrial de Serpa 

9. Proposta de revogação do lote n.º 45 da Zona Industrial de Serpa 

10. Assuntos gerais de interesse Autárquico, para conhecimento  

11. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DO DIA 

 

1. Alteração ao Orçamento n.º 7 e Alteração ao PPI n.º 2 

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 

sétima alteração ao Orçamento e segunda alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal, de acordo com os documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo 

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

 

O Sr. Vereador Antóno Mariano interveio para dizer que os eleitos do PS abstêm-se na votação 

deste assunto, por se tratar de um ato de gestão e faz um reparo pelo facto da maior parte da 

verba ir sair da rubrica para o pavilhão  multiusos de Pias, cuja obra já está atrasada.  

O Sr. Presidente disse que isso não implica um maior atraso da obra, pois é necessário aguardar 

pelos trâmites que o processo tem que seguir e quando houver condições para se fazer a obra, 

será efetuada nova alteração para acerto das verbas, prevendo-se que a obra possa iniciar ainda 

este ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. La Raya: Festival do Território Hospitalário – Transferência de verba 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Cultura e Património: 

 

«Enquadramento 

O projeto acima enunciado resulta de uma candidatura transfronteiriça entre os municípios de 

Serpa, Aroche e Aracena, aprovada pela Junta da Andaluzia, no âmbito das subvenções para o 

fomento da cooperação transfronteiriça na Euroregião Algarve – Alentejo – Andaluzia.  

 

O objetivo passa pela concretização de ações de turismo cultural transfronteiriço, centradas na 

história medieval comum, neste caso concreto através da ligação à Ordem Religiosa e Militar dos 

Hospitalários.  

O projeto inclui a realização de iniciativas em cada um dos municípios aderentes apoiadas por 

suportes de divulgação comuns. 

Serpa propôs a realização de uma iniciativa de recriação histórica baseada nas artes bélicas dos 

Hospitalários, ação esta que seria integrada no programa da Feira Histórica.   

O orçamento total do projeto é de 15.450€, dos quais 10.950€ são financiados pela candidatura, 

cabendo uma comparticipação de 1.500€ a cada parceiro, que terá de ser transferida para o 

Ayuntamiento de Aracena, como líder de projeto, que ficará encarregue das contratações de 

serviços para cada iniciativa.  

O Município de Serpa dispõe assim de 4.500€ de orçamento para a concretização da iniciativa 

proposta, correspondendo 3.000€ ao financiamento da candidatura e 1.500€ à comparticipação 

própria.  
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O orçamento global inclui ainda uma verba de 1.800€ para elaboração e edição de 2.000 

exemplares de um folheto promocional trilingue (português, castelhano e inglês) e de 150€ para 

despesas de deslocação no âmbito da realização de reuniões técnicas entre os parceiros.  

 

Proposta 

As medidas mitigadoras da propagação da pandemia Covid 19 levaram o Município de Serpa a 

cancelar a Feira Histórica de Serpa para 2020, no seguimento das recomendações da DGS e das 

orientações do Governo. 

Assim, foi apresentada uma proposta alternativa para se poder realizar o Festival Território 

Hospitalário enquanto evento próprio (despacho favorável em I-12531, movimento 21), 

concentrado no espaço da Alcáçova do Castelo, espaço considerado adequado para se cumprirem 

as recomendações da Direção Geral de Saúde, nomeadamente no referente à Orientação 

028/2020 de 28.05.2020, sobre a Utilização de Equipamentos Culturais face a COVID 19: Fase de 

Mitigação – Recuperação.  

O evento foi proposto para 22 de agosto de 2020, no horário 17h30 – 23h30 e contempla a 

recriação da história dos Hospitalários em Serpa com recurso a quadros vivos sobre a vida 

quotidiana e com presença de vários personagens alusivos ao tema. Também serão integradas 

mesas pedagógicas para interação com o público, mostras de equipamento militar e 

demonstrações de treino militar.  

A entidade executante, Associação Companhia Livre, disponibilizará 12 recriadores para as 

diversas personagens a retratar e também a montagem de 6 tendas temáticas e equipamentos 

bélicos. O valor proposto é de 4.500€ (isento de IVA) e inclui ainda a decoração do acampamento, 

transporte dos participantes, seguros e licenças associados, montagem e desmontagem do 

acampamento e alimentação dos recriadores.  

À Câmara Municipal de Serpa compete a cedência de alojamento aos 12 recriadores, fornecimento 

de águas durante o evento, apoio de WC e camarim durante o evento, apoio médico no local 

(devido às demonstrações com armas), iluminação do local de atuação e licença para o evento.  

Para garantir o cumprimento das recomendações da DGS, o evento contará com controlo de 

entradas, reservada a um máximo de 10 participantes por sessão, funcionando num percurso 

circular devidamente definido a assinalado, garantindo a presença na Alcáçova do Castelo de 

Serpa de 1 pessoa por m2. O espaço da Alcáçova considerado como disponível para a realização 

do evento é de 500 m2, pelo que estarão presentes, no máximo, 12 recriadores, 2 funcionários da 

CM Serpa e 10 elementos do público em simultâneo. Estarão também disponíveis ao público e 

aos elementos da organização diversos dispensadores para desinfeção, em espaços 

diferenciados e assinalados, bem como informação sobre as regras a cumprir, nomeadamente a 

indicação do número máximo de entradas por cada sessão, sinalização de segurança e 

distanciamento na entrada e no local do evento e uso obrigatório de máscara.  

 

Apreciação 

Submete-se à aprovação a transferência da verba correspondente à comparticipação da Câmara 

Municipal de Serpa (1.500,00€, mil e quinhentos euros) para o Ayuntamiento de Aracena, de modo 

a confirmar a execução do projeto e articular a concretização das ações propostas.» 



Ata n.º 14/2020 – Reunião de 22 de julho 

 
 

 

5 

 

Foi distribuído por todos os eleitos, o documento com o projeto relativo ao festival.  
 

 Deliberação  
De acordo coma proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à 
transferência da verba correspondente à comparticipação da Câmara Municipal de Serpa 
(1.500,00€, mil e quinhentos euros) para o Ayuntamiento de Aracena. ------------------------------------ 
 

3. IPSS’s com valências ERPI e SAD – Apoio sob a forma de subsidio 
No contexto da prevenção e combate à pandemia COVID 19, o município de serpa determinou o 
apoio sob a forma de subsídio às IPSSs com valências ERPI e SAD, mediante comparticipação 
de 50% das despesas apresentadas, considerando o incremento do esforço financeiro das 
instituições para salvaguarda da segurança e saúde dos seus utentes e trabalhadores/as. 
O apoio inicial do município de Serpa ascendeu a 9331,04 euros, representando 50% do 
investimento total efetuado pelas instituições. 
 Referente aos meses de abril e de maio, as Instituições Particulares de Solidariedade Social e 
Santa Casa da Misericórdia de Serpa, apresentaram a este município o montante total de 
despesas com equipamentos de proteção individual e desinfeção (no âmbito das medidas de 
proteção e combate ao COVID 19), de 20322,32 euros. 
Propõe o Gabinete de Ação Social e Educação, a mesma taxa de comparticipação (50%), o 
equivalente a 10161,16 euros de apoio sob a forma de subsídio, com a seguinte distribuição: 
  

 
Instituição 

 
Despesas 
efetuadas 

(€) 

 
Proposta de Comparticipação do 

Município 
(50%) 

Centro Social S Jorge e Srª das 
Pazes 

4963,52 2481,76 

Lar SBento  4128,8 2064,4 

Centro Social e Paroquial de 
Brinches 

1877,71 938,855 
 

Associação Flor do Enxoé 1261,19 630,595 
 

Santa Casa da Misericórdia de 
Serpa 

6363,32 3181,66 
 

Fundação Viscondes de 
Messangil 

1727,78 863,89 

TOTAL 20322,32 10.161,16 

 
 

 Deliberação  
O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de atribuição de 
subsidio, às entidades acima expostas, correspondente a 50% das despesas efetuadas com 
equipamentos de proteção individual e desinfeção, no âmbito das medidas de proteção e combate 
ao COVID 19. 
O Sr. Vereador Francisco Godinho ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, 
por se encontrar impedido, nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------- 
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4. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – 

Atividades de Animação e Apoio à Família – 2020/2021 

No âmbito da preparação do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 

no concelho de Serpa, para o ano letivo 2020/2021, o Gabinete de Educação e Ação Social , 

apresenta a seguinte proposta de Normas de Funcionamento e o valor das comparticipações 

familiares, com base nos escalões de abono de família, dando continuidade às medidas de apoio 

social implementadas no ano letivo anterior.  

Propõe que as inscrições para a prestação destes serviços decorram entre 27 de julho e 21 de 

agosto/20, no Setor de Atendimento ao Público desta Câmara Municipal: 

 
 

NORMAS REGULADORAS DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA 

(AAAF) NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE SERPA 

 

1 - Âmbito 

Conforme estipulado no Despacho nº 9265-B/2013 de 15 de julho, considera-se Atividades de 

Animação e de Apoio à Família (AAAF) na Educação Pré-Escolar as atividades que se destinam 

a assegurar o acompanhamento das crianças na educação Pré-Escolar, antes e/ou depois, do 

período diário das atividades letivas e durante os períodos de interrupção destas atividades. 

A Lei-quadro da Educação Pré-Escolar (Lei nº 5/97, de 10 de fevereiro), no seu ponto 1 do artigo 

12º prevê que cada jardim-de-infância proporcione, para além das atividades pedagógicas, 

atividades socioeducativas de apoio à família, asseguradas num horário flexível e compatível com 

as necessidades dos pais /encarregados de educação. O Decreto-Lei nº 147/97, de 11 de julho, 

regulamenta a flexibilidade de horários dos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, de forma 

a colmatar as dificuldades das famílias e responder às suas reais necessidades. 

A Educação pré-Escolar é subdividida em duas áreas de intervenção distintas, mas interligadas e 

complementares: 

- A componente de educação pré-escolar gratuita; 

- A componente socioeducativa comparticipada pelas famílias de acordo com as respetivas 

condições socioeconómicas, é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 147/97, de 11 de Julho e 

Despacho Conjunto nº 300/97, de 9 de Setembro e Protocolo de Cooperação celebrado entre os 

Municípios, o Ministério da Educação e o Instituto da Segurança Social. 

Só poderão beneficiar desta componente os alunos cujos pais têm horário incompatível com o 

horário do Jardim-de-Infância. 

 

2- Objetivos 

São objetivos das Atividades de Animação e Apoio às Famílias (AAAF) na Educação Pré-Escolar: 

 Prestar o fornecimento de almoço às crianças inscritas e admitidas, segundo os critérios 

de seleção adotados pela Câmara Municipal de Serpa; 

 Promover o prolongamento de horário das crianças com atividades lúdico pedagógicas.  

 Promover a ocupação das crianças durante os períodos de interrupção letiva. 
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3 – Destinatários 

O Programa AAAF destina-se às crianças com idades compreendida entre os 3 anos e a idade de 

ingresso no 1º ciclo do ensino básico, inscritas em Jardins de Infância da rede pública do Concelho 

de Serpa e cujas famílias comprovem a necessidade deste apoio (apresentação de horários de 

trabalho incompatíveis com o horário do Jardim de Infância). 

 

4 – Inscrições 

O prazo das inscrições para esta componente é definido anualmente mediante despacho do 

Presidente da Câmara Municipal. 

As inscrições deverão ser efetuadas no Setor de Atendimento ao Público em impresso próprio, 

que deverá ser obrigatoriamente acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Declarações das entidades patronais onde constem a localização e horário de 

trabalho dos adultos que constituem o agregado familiar; 

b) Declaração do abono de família emitida pela Segurança Social, ou pelo serviço 

competente, no caso da Função Pública; 

c) Declaração da Junta de Freguesia com a composição do agregado familiar (para 

crianças sem escalão). 

 

A Câmara Municipal de Serpa reserva-se ao direito de proceder às averiguações que entenda por 

necessárias, em caso de dúvida, relativamente à veracidade dos horários de trabalho 

apresentados junto ao pedido de inscrição. 

Excecionalmente pode o encarregado de educação declarar que opta pelo pagamento da 

prestação mensal máxima, ficando dispensado de apresentação do documento do escalão do 

abono de família. 

A Câmara Municipal reserva-se ainda ao direito de limitar o número de inscrições nas AAAF, 

sempre que seja posta em causa a funcionalidade do serviço prestado, e em função do número 

de recursos humanos disponíveis para o efeito. 

A criança que, à data de inscrição para o presente ano letivo, tiverem mensalidades por 

regularizar referentes a 2019/2020, a respetiva inscrição ficará pendente até à regularização 

do pagamento. 

 

5 – Horário e normas de Funcionamento 

No concelho de Serpa o serviço de prolongamento de horário para os alunos do Pré-Escolar 

decorrerá, no período da manhã, entre as 8h00 e as 9h00 e da parte da tarde, a partir do término 

da componente letiva e até às 17h30, com um período de tolerância de 15 m.  

O serviço de refeições decorrerá, preferencialmente entre as 12h30 e as 14h00, de acordo com 

a pausa de almoço praticada pelos Jardins-de- Infância da rede pública do concelho de Serpa. 

Os alunos devem ter uma assiduidade regular e os horários das AAAF devem ser rigorosamente 

cumpridos, conforme necessidade comprovada em sede de candidatura. 

Aquando do término do horário das AAAF, as crianças só poderão ser entregues aos pais e ou 

encarregados de educação, ou a alguém devidamente credenciado. 
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Quando as crianças estiverem a ser medicadas, as famílias deverão entregar diretamente ao 

pessoal responsável pela receção e acompanhamento das crianças, os medicamentos com as 

respetivas indicações médicas. Caso existam outros cuidados especiais a ter com as crianças, os 

mesmos deverão ser comunicados por escrito em impresso próprio, a fornecer pela Câmara 

Municipal. 

A não utilização dos serviços por um período superior a 30 dias implica o cancelamento da 

inscrição exceto quando a ausência se deva a motivos devidamente justificados (doença ou 

outros) e comunicados por escrito à Câmara Municipal de Serpa. 

 

6 - Comparticipações Familiares 

Os pais e encarregados de educação devem comparticipar as Atividades de Animação e de Apoio 

à Família (AAAF) na Educação Pré-Escolar. 

O valor mensal da comparticipação familiar é estabelecido de acordo com o escalão de abono de 

Família atribuído a cada criança. 

O valor da mensalidade é constante e é suscetível de redução pelas interrupções letivas previstas 

no calendário, caso a criança não frequente durante esse período, ou em caso de falta por doença 

devidamente justificado. 

A atualização dos valores a cobrar é definida anualmente através de deliberação em Reunião de 

Câmara, mediante proposta do Gabinete de Ação Social e Educação. 

 

Para o ano letivo 2020/2021 apresenta-se a seguinte proposta de comparticipações mensais: 

Escalão Prolongamento de Horário Refeição 

1º Escalão Isento Isento 

2º Escalão 9,00€ 3,00€ 

3º Escalão 18,00€ 4,50€ 

4º Escalão 30,00€ 4,50€ 

Sem Escalão 

(até 2 dependentes) 

43,00€ 6,00€ 

Sem Escalão 

(3 ou mais dependentes) 

35,00€ 6,00€ 

 

7 – Local e prazo de pagamento 

 Até ao dia 8 do mês seguinte a que se refere o cálculo da mensalidade, a Câmara Municipal de 

Serpa emitirá a fatura correspondente à mensalidade de cada criança, remetendo-a via CTT para 

as respetivas famílias. 

O pagamento poderá ser efetuado no Serviço de Tesouraria da Autarquia, ou através de 

pagamento por multibanco, até à data limite indicada na referida fatura. 

 Em caso de incumprimento do pagamento, os pais e/ou encarregados de educação serão 

primeiramente avisados por escrito pela Câmara Municipal e, caso não procedam à regularização 

do montante em dívida num período de 15 dias úteis a contar da receção do oficio, é 

automaticamente suspenso do serviço até à regularização do seu pagamento. 
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8 - Deduções ao valor da compartição familiar mensal 

Serão efetuados descontos na mensalidade da comparticipação das famílias mediante a 

apresentação de atestado médico em nome da criança, ou por motivos de ausência para férias 

com os pais, que deverá ser comunicado em impresso próprio, a fornecer pela da Câmara 

Municipal de Serpa. 

 

9 – Horário nas Interrupções Letivas 

Nas interrupções letivas da Educação Pré-Escolar (Natal, Carnaval e Páscoa), as crianças 

admitidas no início do ano letivo no prolongamento de horário, ficam automaticamente autorizadas 

a frequentar o serviço, no seguinte horário: 

- Das 8h00 até às 12h30; 

- Das 13h45 até às 17h45. 

 

10 – Desistências 

As desistências ou alterações devem ser comunicadas por escrito, em impresso camarário próprio, 

com uma antecedência mínima de 5 dias úteis. O não cumprimento deste procedimento implica a 

continuidade do pagamento da mensalidade. 

11 – Situações especiais 

Sempre que a necessidade de frequência destes serviços seja comprovada por indicação médica, 

pelo Agrupamento de Escolas ou outra entidade com competências em matéria de infância, ficará 

autorizada a frequência sem que se mantenha a premissa da incompatibilidade dos horários de 

trabalhos dos encarregados de educação. 

 

12 – Casos Omissos 

Os casos omissos nas presentes normas serão analisados e resolvidos pela Câmara Municipal de 

Serpa. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, acima exposta, 

respeitante às normas reguladoras do funcionamento das atividades de animação e de apoio à 

família, na educação pré-escolar da rede pública do concelho de serpa. --------------------------------- 

 

 

5. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “João 

Dias” na freguesia de Vila Verde de Ficalho – Requerente: Manuel Jorge dos 

Santos do Rosário 

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

de 17 de junho do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer 

Favorável ao aumento de compartes decorrente da VENDA pelos herdeiros de Domingos Martins 

de Almeida, falecido, a Manuel Jorge dos Santos Rosário e a Isa Cláudia Fernandes Agostinho, 

os quais vivem em união de facto, em comum e partes iguais, do prédio rústico denominado “João 
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Dias”, sito ao artigo 105, da secção L, com a área total de 3 hectares, da freguesia de Vila Verde 

de Ficalho, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico 

em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos 

previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas 

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

 

 
 

6. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado Vale de 

Éguas ou Vale de Pereira, em Vila Nova de S. Bento – Requerente: Herdeiros de 

Maria Inácia Dias 

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

de 15 de junho do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer 

Favorável ao aumento de compartes, decorrente da VENDA pelos herdeiros de Maria Inácia Dias, 
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falecida, a Maria da Graça Pinheiro Sim Sim e a Maria Manuela Pinheiro Sim Sim, em comum e 

partes iguais, do prédio misto denominado “Vale de Éguas, Vila Nova de São Bento, Serpa”, sito 

ao artigo rústico 475, da secção L, com a área total de 7,5125 hectares e com o artigo matricial 

urbano n.º 1690, com a superfície coberta de 196,80 m2, da União de Freguesias de Vila Nova 

São Bento e Vale de Vargo, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte 

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

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

introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho. ---------------------------------------------------------------- 
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7. Regulamentação do direito ao suplemento de insalubridade, penosidade e risco 

para os trabalhadores das Autarquias Locais – Proposta de tomada de posição 

A Câmara Municipal de Serpa, reunida no dia 22 de julho de 2020, deliberou, por maioria, com as 

abstenções dos eleitos do PS, manifestar o seu apoio e agradecimento a todos os que, em 

resposta às necessidades resultantes da pandemia, estiveram e continuam na linha da frente, 

designadamente os profissionais de saúde, bombeiros e os nossos trabalhadores das autarquias 

locais, entre os muitos outros que diariamente trabalham para que todos estejamos mais seguros 

e nada, dentro do possível, nos falte. Ainda irá ser feito o balanço das consequências terríveis 

para muitas famílias que perderam empregos e rendimentos e vivem com enormes dificuldades. 

Agora, o tempo continua a ser de combater este vírus com todos os cuidados, com a consciência 

de que não podemos parar de viver e trabalhar embora com as condições possíveis em cada 

momento. 

 

A Câmara Municipal vem, como os exemplos da realidade dos nossos dias bem demonstraram 

em matéria de condições de trabalho, colocar ao governo que ultrapasse a omissão legislativa que 

existe desde o Decreto-Lei 184/89, ou seja com mais de 20 anos, e regulamente e permita a 

aplicação e o pagamento das compensações devidas aos trabalhadores em suplemento 

remuneratório, que exercem as suas funções em condições de risco, penosidade ou insalubridade. 

 

Esta atribuição não constituiu um privilégio, mas sim um direito dos trabalhadores e uma justa 

compensação pelo conteúdo e natureza das funções exercidas. Naturalmente que, sem prejuízo 

da reposição das compensações relativas a duração e horários de trabalho adequados, de 

acréscimo de dias de férias e de benefícios para efeitos de apresentação, conforme eram previstos 

pelo Decreto-Lei nº 53-A/98, de 11 de março, garantindo condições mais favoráveis aos 

trabalhadores, o suplemento remuneratório por trabalho executado em condições de risco, 

penosidade e insalubridade é urgente, exige uma aplicação imediata. ----------------------------------- 
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8. Proposta de revogação do lote n.º 37 da Zona Industrial de Serpa 

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 16 do corrente mês de julho, 

refere  que a ALMABIO - Cooperativa Agrícola de Produtores Bio do Alentejo, CRL não cumpriu o 

acordo protocolar assinado a 20 de abril de 2017, para a execução da construção da respetiva 

Cooperativa, não tendo cumprindo os prazos estipulados para o pedido de licenciamento, nem 

feito diligências que demonstre interesse na construção no lote de terreno nº 37, com área de 

1.360,30m2 da 2ª fase de Zona Industrial de Serpa, que lhe foi atribuído em reunião de câmara 28 

de setembro de 2016, apesar dos vários contactos havidos. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação, proferida 

em reunião de 28 de setembro de 2016, respeitante à atribuição do lote nº37, da 2ª fase de Zona 

Industrial de Serpa, à ALMABIO - Cooperativa Agrícola de Produtores Bio do Alentejo, CRL, prédio 

urbano inscrito na matriz sob o artigo 4021, sito na União das Freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Proposta de revogação do lote n.º 45 da Zona Industrial de Serpa 

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 16 do corrente mês de julho, 

refere que, Ezequiel Filipe Neves Charneca, residente em Beja, NIF 184292174, apesar dos vários 

contactos havidos, não cumpriu com o disposto no artigo 2º do respetivo acordo protocolar, 

assinado em 31 de julho de 2017, referente a instalação de unidade de extração de mel e 

processamento de produtos apícolas, não tendo cumprindo os prazos estipulados para o pedido 

de licenciamento, nem feito diligências que demonstre interesse na construção no lote de terreno 

nº 45, com área de 712,68 m2 da 2ª fase na Zona Industrial de Serpa, que lhe foi atribuído, por 

deliberação tomada em reunião de câmara realizada em 23 de julho de 2014. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação, proferida 

em reunião realizada em 23 de julho de 2014, respeitante à atribuição do lote nº 45, da 2ª 

fase na Zona Industrial de Serpa, a Ezequiel Filipe Neves Charneca, prédio urbano inscrito na 

matriz sob o artigo 4002, sito na União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria).--------- 
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10. Assuntos gerais de interesse Autárquico, para conhecimento  

Grupo Parlamentar do PCP – Proposta de alteração ao Orçamento Suplementar  
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11. Resumo Diário da Tesouraria 

Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 134, referente ao dia 

21 de julho de 2020, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.064.942,75 € (um milhão, sessenta 

e quatro mil, novecentos e quarenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos) e 180.183,67 € (cento 

e oitenta mil, cento e oitenta e três euros e sessenta e sete cêntimos), respeitantes a operações 

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

 

 

No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra a Sr.ª Vereadora Paula Pais 

que começou por perguntar para quando está prevista a conclusão da obra do mercado municipal 

de Serpa.  

Sobre os caminhos reais que os proprietários tentam fechar, pergunta se a câmara já avançou 

com algum processo para tentar resolver essas situações. 

Esteve a consultar novamente a calendarização das obras que estão para ser intervencionadas 

no concelho e verificou que as obras de Vila Verde de Ficalho estão muito aquém das datas que 

estavam previstas para ser intervencionadas.  
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Refere ainda que deveria ser equacionada a possibilidade de se fazer uma candidatura para a 

construção de uma ciclovia em Vila Verde de Ficalho, que é das únicas freguesias que ainda não 

tem ciclovia. 

Solicita também o ponto de situação do assunto respeitante à retirada do amianto dos edifícios 

municipais.   

Por fim, pergunta se o Conselho Municipal de Educação já reuniu e se já existe alguma decisão 

sobre a forma como irá decorrer o próximo ano letivo e como se encontra o processo da Escola 

Secundária de Serpa, se já existe alguma resposta sobre o assunto, por parte do Ministério.  

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho informou que ainda não se realizou o Conselho Municipal de 

Educação, mas tem reunido com os diretores dos agrupamentos, os quais deram conhecimento 

das suas preocupações com o inicio do ano letivo e que se prendem com a falta de funcionários, 

têm menos cinco funcionários e têm autorização para abrir apenas um lugar e o número de horas 

não são suficientes para contratar outro professor.  Ainda existiu a expetativa de conseguirem 

fazer dois turnos, mas não vai ser possível e vão ter que abrir as turmas normais.  

No inicio de setembro, antes das aulas iniciarem, haverá condições para realizar o Conselho 

Municipal de Educação e fazer um balanço do que foram as aulas à distância.  

 

Seguiu-se o Sr. Presidente para informar sobre o processo da escola secundária de Serpa, tendo 

referido que, na reunião realizada, foi colocado um prazo para terminar este processo e está agora 

agendada outra reunião para o dia 11 de agosto, que será o prazo definitivo para haver uma 

decisão sobre o assunto, pretende-se por isso, que seja uma reunião conclusiva.  

Sobre o amianto, informa que existe a possibilidade de se protocolar, mas está a ser definido um 

valor de cerca de 55.00€ para retirar o amianto, o que é um valor baixo e pode haver poucas 

empresas a concorrer ou até ficar deserto o concurso. No entanto, antes da assinatura do 

protocolo, foram solicitados alguns esclarecimentos, nomeadamente, quem vai pagar os trabalhos 

a mais que possam surgir.  

Sobre as ciclovias e circuitos pedestres, o que está de momento previsto, é a ciclovia que liga 

Serpa, Beja e Moura, mas ainda não houve enquadramento possível para se fazer uma 

candidatura.  

Quanto às obras nas ruas do concelho, diz que tem havido alguns problemas, e têm feito consultas 

prévias para o valor até 150.000€ e para Ficalho optou-se por fazer um concurso e logo que esteja 

concluído, iniciar-se-á de imediato a obra.  

No que se refere aos caminhos reais, têm sido tratados, caso a caso e em relação às obras no 

mercado municipal de Serpa, já faltam poucas coisas e em agosto ou principio de setembro, prevê-

se abrir concurso para as lojas que faltam ocupar. ------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador António Mariano para solicitar esclarecimentos sobre o contrato que a 

CIMBAL fez sobre os transportes escolares, em que ganhou a rodoviária e se essa situação não 

irá causar alguns constrangimentos ao inicio do ano letivo.  
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Sobre um caminho que é paralelo à estrada do Tomate, junto à Escola da Figueirinha, refere que 

está um poste caído, que ocupa metade da via e que alguém sinalizou com uma saca vermelha, 

mas era conveniente verificar a que entidade pertence o poste, pois torna-se perigoso para a 

circulação, principalmente noturna. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que o concurso dos transportes escolares foi efetuado 

na devida altura e pensa que irá funcionar bem e a Câmara já se precaveu, adquirindo duas 

carrinhas, pois também ainda não se sabe se haverá novas regras de transporte das crianças, 

dependendo da situação da Covid. Relativamente à situação do caminho, os respetivos serviços 

irão verificar o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. Manuel Soares para levantar uma questão sobre a abertura de concurso para 

reparação de calçada, face à situação em que se encontram muitas das calçadas do concelho. 

Mais uma vez, aborda o assunto do moinho de vento, que continua a degradar-se e de acordo 

com informação do Sr. Presidente a sua reparação estava incluída num projeto mais abrangente 

de requalificação de toda a zona envolvente, mas até à data nada avançou e a degradação do 

moinho continua. 

Alerta para a situação de um cabo de telecomunicações que se encontra pendurado, na zona da 

rotunda da zona sul, na Praceta Florbela Espanca. 

Quanto à limpeza na cidade, refere que se verifica que houve um esforço na Zona Sul e até à zona 

da Cruz Nova, no entanto, a zona das Portas de Moura continua sem a devida limpeza das ervas 

e os bancos junto à Creche estão impróprios devido aos detritos dos pombos. ------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder a esta última questão, referindo que continuamos com 

falta de recursos humanos e uma grande parte estão com serviços moderados e o grau de 

exigência não pode ser tão grande e já se está a tratar do concurso para seis cantoneiros de 

limpeza, para reforçar a equipa de limpeza.  

Quanto à reparação do moinho, refere que ainda não se avançou com o projeto de recuperação 

de toda a zona envolvente, mas quando se avançar o assunto do moinho ficará resolvido.  

No que diz respeito à reparação das calçadas, diz que está prevista a admissão de dois calceteiros.  

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho informou que já foi notificada a operadora telefónica sobre esse 

assunto e aguarda-se que seja resolvido o problema. ---------------------------------------------------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público  

Começou por usar da palavra o Sr. Manuel Janeiro Veiga, para expor um assunto relacionado com 

a sua habitação na Rua 1.º de Maio, em Serpa. Tendo já adquirido o direito de superfície, aquando 

da realização da escritura, verificou-se uma discrepância de áreas, tendo a avaliação efetuada 

pelas Finanças registado a área de 525 met2 e não os 340 met2.  

Em 2017 enviou oficio à Câmara Municipal manifestando a sua vontade em adquirir à autarquia a 

área restante, uma vez que já se encontram feitos os arruamentos há mais de trinta anos e por se 
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tratar de um processo idêntico a outros já resolvidos desta forma, em que a Câmara solicita à 

Assembleia Municipal a desafetação de uma determinada área de terreno para a integrar no 

domínio privado do município e posteriormente é vendida ao munícipe.  Não tendo obtido resposta 

favorável à sua pretensão, voltou a enviar oficio em maio de 2019, reiterando a sua vontade em 

adquirir o terreno, no sentido de manter aquilo que já está construído há muitos anos.  

Considerando que desde maio de 2019 que não obtém resposta da autarquia à sua pretensão, 

decidiu expor o assunto nesta reunião pública da Câmara, para solicitar uma resposta, no sentido 

de prosseguimento do processo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente respondeu que irá encaminhar esta sua exposição para os 

serviços da autarquia que estão a tratar deste processo e posteriormente será prestada informação 

sobre o prosseguimento do assunto. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Daniel Veiga para informar sobre um projeto de construção de uma fábrica de 

elementos de betão, estando neste momento a ser tratada a respetiva candidatura, pelo que, 

gostaria de saber a possibilidade de, a curto prazo, lhe ser atribuído um lote de terreno na zona 

industrial de Serpa, com cerca de 1.500 met2, para a construção dessa fábrica. Trata-se de um 

investimento de cerca de 200.000 euros, com 3 postos de trabalho e possibilidade de ir até 5 

postos de trabalho.  

Faz ainda referência a um terreno de que é proprietário, na variante perto do cemitério de Serpa 

(artigos 363K e 365K), em que os terrenos são atravessados pela estrada e encontram-se 

incluídos em PDM na reserva agrícola nacional. Considerando que poderia existir a hipótese de 

fazer naquela zona, um parque de resíduos florestais ou um parque solar, coloca a questão se 

seria possível alterar em PDM o uso daqueles terrenos, para área agro-silvo-pastoril, uma vez que 

não têm condições para a agricultura e nem estão abrangidos pelo perímetro de rega. ------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder à questão da alteração da afetação do terreno em PDM, 

dizendo que não se trata de um assunto decidido apenas pela Câmara Municipal, envolve várias 

entidades e refere que poderá ser apresentado um pedido formal para se analisar esse assunto, 

mas não será fácil de resolver em conformidade com a pretensão dos requerentes.  

Quanto à atribuição dos lotes na zona industrial, solicita que seja apresentada candidatura com os 

documentos e projeto que já tenham e como é habitual, são depois avaliadas as candidaturas e 

atribuídos os lotes, em função das candidaturas e lotes disponíveis. -------------------------------------- 

 

O Sr. Daniel Veiga colocou ainda uma questão relacionada com o plano de salvaguarda do centro 

histórico de Serpa, no sentido de se analisar a possibilidade de se permitir o uso de PVC e 

alumínios com corte térmico. 

Alertou ainda para a situação de duas habitações na estrada de S.Brás, em Serpa, onde termina 

o perímetro urbano e que  têm que se servir  de uma fossa, pelo que, para se resolver a situação 

dessas habitações, ultrapassando as dificuldades de construção de um ramal de esgotos, propõe 

que a zona onde se situam as habitações, seja incluída no perímetro urbano.  
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Por fim, abordou ainda o assunto da Escola Secundária de Serpa, defendendo a necessidade de 

se arranjar uma estratégia para que as obras fossem realizadas, para que todos ficassem a 

ganhar, principalmente os alunos, funcionários e professores daquela escola. -------------------------- 

 

Considerando a área de formação do requerente, o Sr. Presidente disse que poderia avançar com 

uma proposta devidamente fundamentada sobre as alterações no uso dos materiais no centro 

histórico de Serpa e a Câmara analisará depois o assunto com quem de direito. 

Sobre a escola secundária de Serpa, mais uma vez explica a posição da Câmara sobre o assunto, 

referindo que a autarquia sempre se tem disponibilizado para colaborar, efetuando a candidatura 

e o Ministério poderia fazer uma obra com o valor da comparticipação nacional, com 350.000 ou 

400.000 euros, pois é da competência do Governo a construção da escola. ---------------------------- 

 

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. Alteração ao Orçamento n.º 7 e Alteração ao PPI n.º 2 

2. La Raya: Festival do Território Hospitalário – Transferência de verba 

3. IPSSs com valências ERPI e SAD – apoio sob a forma de subsidio 

4. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – Atividades de 

Animação e Apoio à Família – AAAF2020/2021 

5. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “João Dias” na 

freguesia de Vila Verde de Ficalho – Requerente: Manuel Jorge dos Santos do Rosário 

6. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado Vale de Éguas ou Vale 

de Pereira, em Vila Nova de S. Bento – Requerente: Herdeiros de Maria Inácia Dias 

7. Regulamentação do direito ao suplemento de insalubridade, penosidade e risco para os 

trabalhadores das Autarquias Locais – Proposta de tomada de posição 

8. Proposta de revogação do lote n.º 37 da Zona Industrial de Serpa 

9. Proposta de revogação do lote n.º 45 da Zona Industrial de Serpa 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h45 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. 
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  O Presidente da Câmara            A Secretária 

                                                   

 

 

 

         ___________________________            __________________________ 

 Tomé Alexandre Martins Pires            Anabela Baleizão Cataluna 
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ANEXO 1 – Sétima alteração ao orçamento  e segunda alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos da Câmara Municipa 


