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ATA N.º 16/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 19 de agosto 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 16/2020 
 

REUNIÃO ORDINÁRIAPÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 19 

DE AGOSTO 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, 

alterada pela Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, realizou-se na Sala de Sessões da Câmara 

Municipal, a reunião do Órgão Executivo, no dia 19 de agosto de 2020, pelas dezassete horas e 

trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 e 4 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Aprovação da Ata n.º 15/2020 

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 15, relativa à reunião realizada no dia 5 de agosto, a qual foi 

previamente distribuída por todos os eleitos.  

A ata foi aprovada, por maioria, com as abstenções do Sr. Presidente e da Sr.ª Vereadora Paula 

Pais, por não terem participado na reunião. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

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

 

1. Declaração de caducidade da licença – Obra no Loteamento Monte da Vinha, lote 25, 

em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Ângela Maria Soares Valadas  

2. Clube de Futebol União Serpense - Proposta de atribuição de subsidio  

3. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua de Nossa Senhora, n.º 29, 31 e 33 

em Serpa – Anúncio n.º 19862/2020 

4. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Capelinha, n.º 14, em Serpa – 

Anúncio n.º 19868/2020 

5. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Braga”, na 

União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo – Requerente: João 

Tiago Guerreiro  

6. Proposta de apoio às IPSS’s com valência de creche, no âmbito do combate à pandemia 

Covid-19 

7. Proposta de aquisição do prédio urbano, sito na Rua de Nossa Senhora, em Serpa 

8. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

9. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DO DIA 

 

1. Declaração de caducidade da licença – Obra no Loteamento Monte da Vinha, 

lote 25, em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Ângela Maria Soares Valadas  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 6 do corrente 

mês de agosto, informa que terminou o prazo de 15 dias úteis, concedido através de oficio ref.ª 

3496, de 23-06-2020, em cumprimento do princípio de audiência de interessados, previsto nos 

art.ºs 121º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), sem que a requerente se 

tivesse pronunciado sobre a intenção da Autarquia declarar a caducidade da licença anterior. 

Face ao exposto, propõem que seja declarada a caducidade da licença anterior.  

 

 Deliberação 

De acordo com o parecer, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a 

caducidade da licença de construção de uma habitação, sita no lote 25, do Loteamento Monte da 

Vinha, em Vila Nova de São Bento. --------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Clube de Futebol União Serpense - Proposta de atribuição de subsidio  

De acordo com o Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo - anexo I - 1.3 Futebol - 

premio objetivo, o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, propõe a 

atribuição de 500,00€ (quinhentos euros) ao Clube de Futebol União Serpense, pela subida à 1ª 

divisão distrital da Associação de Futebol de Beja, na época desportiva 2019/2020, como 

consequência da classificação (1º lugar) que o clube ocupava, quando as competições foram 

canceladas, em março de 2020. 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 22090/2020. ----------------- 

 

 Deliberação  

Em conformidade com a proposta do GMADJ e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei 

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

deliberado, por unanimidade, atribuir ao Clube União Serpense Sport Clube, um subsidio no 

valor de 500,00€ (quinhentos euros), pela subida à 1ª divisão distrital da Associação de Futebol 

de Beja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua de Nossa Senhora, n.º29, 

31 e 33 em Serpa – Anúncio n.º 19862/2020 

Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - Inês Bacelar Pinto Coelho de Aguiar 
NIF/NIPC - 501525882 
E-mail - ibpca@privatelawyers.eu 
Telefone - ---- 
Endereço - Avenida da República 15, 5º, Lisboa 
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Banco Comercial Português S.A. 501525882 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

PAULO ROBERTO DUARTE 245182748 

 
Identificação do Imóvel 

Descrição em Livro - ---- 
Descrição em Ficha - 819 
Artigo Matricial - 1985 
Quota Parte - ---- 
Fração Autónoma - C 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 95.21 m2 
Área Total - ---- Hectares 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
Localização do Imóvel 

Endereço - Rua de Nossa Senhora, nºs 29, 31 e 33, 7830-425 SERPA 
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Distrito – Beja; Concelho – Serpa; Freguesia - Serpa (Santa Maria) 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 55000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 19-08-2020 
Observações - ---- 
 

Através de informação datada de 5 de agosto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa que, considerando a localização (Rua de Nossa Senhora, nºs 29, 31 e 33, em 

Serpa – fração C), a área bruta privativa (95,21 m2) e o valor (55.000 euros), a Autarquia não 

terá interesse em exercer o direito de preferência. -------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência na venda do imóvel sito na Rua de Nossa Senhora, n.º 29, 30 e 31 em Serpa, pelo 

valor proposto de 55.000€ (cinquenta e cinco mil euros). ----------------------------------------------------- 

 

 

4. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Capelinha, n.º 14, em 

Serpa – Anúncio n.º 19868/2020 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - José da Conceição Guerreiro 
NIF/NIPC - 129960918 
E-mail - rfabela@frogs.pt 
Telefone - 917046007 
Endereço - ---- 
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

José da Conceição Guerreiro 129960918 

Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

José Manuel Cano Coelho 130016748 

 

Identificação do Imóvel 

Descrição em Livro - ---- 
Descrição em Ficha - ---- 
Artigo Matricial - 1525 
Quota Parte - ---- 
Fração Autónoma - A 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI)- 61.2 m2 
Área Total - ---- Hectares 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
Localização do Imóvel - Endereço - Rua da Capelinha,14 

Distrito – Beja; Concelho – Serpa; Freguesia - Serpa (Santa Maria) 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 40500 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 18-08-2020 
Observações - ---- 
 
 

Através de informação datada de 5 de agosto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa que,considerandoa localização (Rua da Capelinha, n.º 14, em Serpa), a área 

bruta privativa (61,20 m2) e o valor (40.500 euros), a Autarquia não terá interesse em exercer o 

direito de preferência. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência na venda do imóvel sito na Rua da Capelinha, n.º 14 em Serpa, pelo valor proposto 

de 40.500 € (quarenta mil e quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------  
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5. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio rústico denominado 

“Braga”, na União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo – 

Requerente: João Tiago Guerreiro  

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

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

decorrente da partilha por ÓBITO de Maria Teresa Rodrigues Palma, aos seus herdeiros e na 

qualidade de contitulares, em comum e sem determinação de parte ou direito, a Ana Isabel 

Gomes da Costa Rodrigues Palma, a José Miguel Gomes da Costa Rodrigues Palma, a Luís 

Filipe Gomes da Costa Rodrigues Palma, a Maria de Fátima Gomes da Costa Rodrigues Costa, 

a João António Vale Soares Rodrigues Palma, a Pedro Manuel Vale Soares Rodrigues Palma, a 

Maria Benedita Rodrigues Palma Covas Lima, a Teresa Maria Rodrigues Palma Covas Lima e a 

Maria Francisca Rodrigues Palma Covas Lima, do prédio rústico denominado “Braga”, sito ao 

artigo 396, da secção 1H, da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, 

com a área total de 5,1875 hectares, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela 

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

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

as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho.---------------------------------------------- 
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6. Proposta de apoio às IPSS’s com valência de creche, no âmbito do combate à 

pandemia Covid-19 

O combate das Instituições Particulares de Solidariedade Social à pandemia Covid19, 

salvaguardando a saúde de utentes e de funcionários, obrigou as instituições à realização de 

investimentos adicionais na aquisição de equipamentos de proteção individual e de desinfeção 

dos espaços, equipamentos e materiais. 

Seguindo o critério, adotado para as IPSS’s com valências SAD e ERPI, propõe o Gabinete de 

Ação Social e Educação, o apoio financeiro sob a forma de subsídio às três IPSS’s do concelho 

com valência de creche, para comparticipação de 50% das referidas despesas, de acordo com 

faturas ou recibos emitidos no decurso dos meses de abril e de maio, reduzindo desta forma o 

esforço financeiro efetuado. 

As despesas totais efetuadas pelas instituições ascendem a 2.122,49 euros, com a seguinte 

distribuição e proposta de apoio: 

 

IPSS Montante Total de 

Investimento 

50% de proposta de 

comparticipação por parte do 

município 

Creche Jardim de Infância Nossa 

Senhora da Conceição 

305,09 euros 152,55 euros 

Fundação Viscondes de 

Messangil 

828,42 euros 414,21 euros 

Aldeia Nova – Associação de 

Desenvolvimento Social 

988,98 euros 494,49 euros 

TOTAL 2122,49 euros 1061,25 euros 

 

 Deliberação  

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

apoio às IPSS’s do concelho, com valência de creche, no âmbito do combate à pandemia Covid, 

no valor total de 1.061,25 € (mil e sessenta e um euros e vinte e cinco cêntimos).  

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

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

 

 

 

7. Proposta de aquisição do prédio urbano, sito na Rua de Nossa Senhora, em 

Serpa 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que se transcreve: 

 

«Nas reuniões da Câmara Municipal de Serpa de 02/10/2019 e 16/10/2019, foi 

deliberado: 
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- Ratificar o contrato promessa celebrado entre a Santa Casa da Misericórdia de 

Serpa e a Baal17 – Companhia de Teatro na Educação do Baixo Alentejo, a 20 de 

dezembro de 2018; 

- Em consequência, adquirir o prédio urbano sito à Rua Nossa Senhora, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o número 1272/19990902 e inscrito na matriz 

predial urbana da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o artigo 

1213, pelo valor de 85 000,00€ (Oitenta e cinco mil euros). 

- A proposta apresentada resultava da circunstância, externa e alheia ao Município de 

Serpa, da Santa Casa da Misericórdia de Serpa e a Baal17 – Companhia de Teatro na 

Educação do Baixo Alentejo, terem celebrado a 20 de dezembro de 2018, um contrato 

promessa de compra e venda tendo por objeto o referido prédio. 

- Sucede que, procurando-se agendar a escritura pública de compra e venda, a celebrar 

entre o Município de Serpa e a Santa Casa da Misericórdia, verificou-se a necessidade 

de exibir diversa documentação em falta, em particular a “ata de deliberação da 

Assembleia Geral para o ato”, pela Baal17 – Companhia de Teatro na Educação do 

Baixo Alentejo. 

- Ora, até por motivos que se prendem com a atual conjuntura, a Baal17 não tem 

conseguido reunir a Assembleia Geral de Associados, o que tem atraso (e posto em 

causa) a celebração da referida escritura. 

- Em função do exposto e após contato com as partes envolvidas, foi acordado entre a 

Santa Casa da Misericórdia de Serpa e a Baal17 – Companhia de Teatro na Educação 

do Baixo Alentejo, revogar por mútuo acordo o contrato promessa de compra e venda 

celebrado em 20 de dezembro de 2018. 

- Permitindo, desta forma, que o Município de Serpa compre o identificado prédio 

diretamente à Santa Casa da Misericórdia de Serpa, sem a necessária intervenção da 

Baal17, no processo. 

Em face do exposto, e 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: 

- Revogar expressamente as deliberações tomadas nas reuniões da Câmara 

Municipal de Serpa, de 02/10/2019 e 16/10/2019, atinentes à presente matéria; 

- Adquirir à Santa Casa da Misericórdia de Serpa, o prédio urbano sito à Rua 

Nossa Senhora, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

1272/19990902 e inscrito na matriz predial urbana da União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) sob o artigo 1213, pelo valor de 85 000,00€ (Oitenta e cinco mil 

euros). 

Os encargos decorrentes da presente aquisição foram objeto de pedido de cabimento 

prévio, pela I. 9210/2019, ao qual foi atribuído o numero sequencial 20482.» 
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 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar as 

deliberações tomadas nas reuniões da Câmara Municipal, de 2 de outubro de 2019 e 16 de 

outubro de 2019, respeitantes ao assunto acima exposto e adquirir à Santa Casa da Misericórdia 

de Serpa, o prédio urbano sito na Rua Nossa Senhora, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o número 1272/19990902 e inscrito na matriz predial urbana da União de Freguesias 

de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o artigo 1213, pelo valor de 85 000,00€ (oitenta e cinco 

mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Assuntos gerais de interesse autárquico para conhecimento 

Grupo Parlamentar do PCP – Tomada de posição relativa à regulamentação do direito ao 

suplemento de insalubridade, penosidade e risco para os trabalhadores das autarquias 

locais  

 

 

 

 

9. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 154, referente ao 

dia 18 de agosto de 2020, o qual apresenta os seguintes saldos: 821.735,06 (oitocentos e vinte e 

um mil, setecentos e trinta e cinco euros e seis cêntimos) e 181.111,13 (cento e oitenta e um mil, 

cento e onze euros e treze cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

orçamentais, respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Começou por intervir a Sr.ª Vereadora Paula Pais para solicitar informação sobre os custos com 

o outdoor da Câmara, relativo às obras da Escola Secundária de Serpa, tendo o Sr. Presidente 

informado que, o outdoor faz parte do contrato anual que a Câmara celebra com a respetiva 

empresa, o que poderá ter custos, será a tela afixada nesse outdoor, ou poderá estar incluído no 

contrato, mas vai obter informação sobre o assunto e será a mesma depois prestada aos eleitos.  

 

Seguiu-se o Sr. Vereador António Mariano para abordar o assunto da Escola Secundária de 

Serpa, na sequência de anteriores intervenções do Sr. Presidente em que referiu que na zona de 

Lisboa, houve escolas intervencionadas e o município não custeou os 7,5% da comparticipação 

nacional, mas após ter falado com o Chefe de Gabinete do Vereador que tem o Pelouro da 

Educação na Câmara de Lisboa, este disse que não tinha conhecimento que havia escolas 

nessa situação, o que existem são escolas com obras efetuadas pelo Plano de Investimentos da 

Direção Geral de Estabelecimentos Escolares do Ministério da Educação e perguntou se o Sr. 

Presidente poderia concretizar quais tinham sido essas escolas. 

 

O Sr. Presidente respondeu que nunca tinha dito que se tratava de obras ao abrigo do atual 

quadro comunitário e do acordo que o Governo pretende fazer com as autarquias, mas existem 

obras efetuadas sem custo para o município de Lisboa e sendo assim, terão sido ao abrigo do 

Plano de Investimentos da Direção Geral de Estabelecimentos Escolares. Contudo, há 

intervenções que podem ser feitas, sem ser ao abrigo da Portaria de 2016, pois a Portaria pode 

ser alterada, se o Governo quiser.  

O Sr. Presidente voltou a falar da situação em concreto da Escola Secundária de Serpa, em que 

o município sempre se mostrou disponível para colaborar com o Governo e ser parte da solução 

e, pelo menos, desde 2014/2015 que a Câmara trabalhou em articulação com a Escola e com a 

DREA, em reuniões para analisar o assunto das obras de requalificação da secundária e desde 

2016 que, insistentemente, se solicitam reuniões com o Ministro da Educação. Só em fevereiro 

de 2017 é que foi marcada uma reunião com o Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da 

Educação. 

Durante o ano de 2017 foi reiterado o pedido de reunião com o Ministro da Educação e em 

janeiro de 2018, foi agendada uma reunião em Lisboa com a Sr.ª Secretária de Estado Adjunta e 

da Educação, para se falar sobre as obras de remodelação da escola e nesse mesmo mês, os 

técnicos do Ministério da Educação, deslocaram-se à Escola Secundária para analisar o assunto 

no local.  

Chegou-se à conclusão que o estudo prévio que existia, que tinha sido elaborado há vários anos, 

já não correspondia à realidade e não seria o mais adequado e ficou o Ministério da Educação 

de tratar da elaboração de novo projeto.  

Posteriormente, durante todo o resto do ano de 2018, a Câmara efetuou vários contactos, para 

saber sobre o ponto de situação. 

Em maio de 2019 realizou-se em Lisboa, nova reunião com a Secretária de Estado Adjunta e da 

Educação. A responsabilidade na execução do projeto é do Ministério da Educação, faltando na 

altura, definir as verbas que seriam disponibilizadas pelo QCA e em função disso, seria efetuado 

o respetivo projeto. Ficou acordado que a Câmara iria contactar a CCDRA para saber sobre as 
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verbas a disponibilizar, tendo logo sido marcada uma deslocação a Évora para tratar deste 

assunto. 

Entretanto o processo não avançou por parte do Ministério, no entanto, a Câmara continuou a 

disponibilizar-se para fazer a candidatura em seu nome, mas era necessário definir o valor que 

estava em causa.  

Em fevereiro do corrente ano, realizou-se uma reunião com a Diretora Regional do Alentejo e 

continuava a não existir definição por parte do Ministério, sobre o tipo de obra a realizar na 

escola, nem houve prosseguimento sobre o projeto. Nessa reunião, reiterou-se a disponibilidade 

da Câmara para fazer parte da solução, fazendo a candidatura em seu nome, mas a definição 

das obras e respetivo projeto, são competência do Ministério da Educação.  

Já depois de uma reunião que se realizou em junho, por videoconferência, com a Secretaria de 

Estado da Educação, foi mais uma vez, reiterada a disponibilidade da autarquia em facultar o 

nome para a candidatura e em acompanhar o respetivo processo, mas não está disponível para 

pagar a comparticipação nacional, conforme proposto pelo Governo, pois o apoio que a Câmara 

pretende dar, é de igual forma traduzido em apoio financeiro, pois implica horas de trabalho dos 

técnicos da autarquia para acompanhar a obra e nunca seria apenas o valor da comparticipação 

nacional, pois para além do trabalho dos técnicos, se existissem trabalhos a mais, como é 

previsível em obras desta natureza, os custos teriam que ser suportados pela autarquia e se 

eventualmente, não fosse cumprido o prazo de conclusão da obra, sendo financiada pela QCA, 

haveria lugar a devolução de verbas.  

 

Na reunião em que a Câmara foi recebida pelo Chefe de Gabinete (pois nunca foi recebida pelo 

Ministro da Educação, apesar da insistência da autarquia), manifestou preocupação pela forma 

como o assunto está a ser acompanhado e constatou que o Ministério da Educação, pretende 

conduzir todos os processos da mesma forma, ou seja, os Municípios fazem a candidatura e 

suportam metade da comparticipação nacional.  

Questionado o Chefe de Gabinete sobre qual o motivo de a Câmara Municipal de Serpa ter que 

suportar a comparticipação nacional nas obras de requalificação da Escola, e o Município de 

Moura e o Município de Beja, onde as intervenções realizadas foram maiores e não houve 

encargos para as Autarquias, obteve a resposta que esta situação se deve à existência de uma 

Portaria que determina essa comparticipação. 

No entanto, existe sempre possibilidade de se proceder a uma alteração a essa Portaria para 

não se exigir que a Autarquia suporte uma comparticipação, que não é da sua competência.  

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais manifesta, mais uma vez, a sua posição relativamente a este 

assunto da Escola Secundária de Serpa, salientando que, gasta-se muito dinheiro noutras 

situações, noutras obras de menor desenvolvimento para o concelho, e perante a solução 

encontrada no imediato, não se aproveita para se fazer a requalificação da escola, temendo o 

pior cenário que poderá vir a acontecer, a verba agora disponibilizada poder vir a ser 

canalizada para outras escolas, outros municípios. 

Afirma também que, para além do município vir a herdar um edifício devoluto, os mais 

prejudicados serão os profissionais que lá trabalham, os alunos, a comunidade educativa em 
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geral, assim como, considerando uma obra de 3,5M, o desenvolvimento do concelho. Na sua 

opinião, a gestão de um município deve passar, por colocar os interesses dos munícipes em 

primeiro lugar. 

Diz que compreende as explicações do Sr. presidente, assim como, a posição assumida pelo 

Executivo, mas não consegue aceitar. Quando temos uma escola à beira da rotura, sem as 

mínimas condições de aprendizagem, e existe uma janela que se abre é preciso deixar a 

intransigência de lado. 

Quanto ao argumento de rever a portaria legal existente referida pelo Presidente, a Sr.ª 

Vereadora referiu que seria injusto para tantos municípios que já realizaram a sua obra. 

Por último, relembrando o facto de, também os vereadores se terem deslocado a Évora para 

uma reunião com a Delegada Regional de Educação do Alentejo, propõe ao Sr. Presidente que 

os eleitos do PS sejam convidados para participar numa próxima reunião com o Ministério da 

Educação. Refere que já ouviram as duas partes de forma isolada, querem assim sentar-se à 

mesma mesa e ajudar na resolução do problema. -------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, não é verdade que esta seja a única solução, pois a Portaria de 

2016 pode ser alterada e pode até ser incluída no próximo Orçamento de Estado, havendo 

interesse por parte do Governo em fazer as obras. Pretende-se que o Governo assuma aquilo 

que são as suas responsabilidades, para que o Município possa cumprir com aquilo que são as 

suas competências. Tal como não era a única solução, quando o Governo pretendeu que fosse a 

Câmara a avançar como dono da obra do posto da GNR de Serpa, para além de já ter cedido o 

edifício da antiga escola primária, no entanto, o Governo já arranjou outra solução e a obra já 

está a avançar.  

A Câmara luta por aquilo que considera justo, pois não é o Ministério que vem fazer obras nas 

escolas do 1.º ciclo e tem sido sempre a autarquia que tem apoiado e colaborado naquilo que 

são as competências do Governo e lembra que também era competência do Governo a 

construção do pavilhão desportivo na escola de Vila Nova de S. Bento e não chegou a faze-lo, 

teve que ser a Câmara a construir um pavilhão, de forma a dar resposta à comunidade escolar e 

à população em geral. Também não considera justo que a Câmara tenha cedido o terreno para a 

construção da EBI e depois em parte desse terreno tenha sido construído o Centro Escolar e ao 

pretender registar o terreno do Centro Escolar, foi solicitada uma declaração ao Ministério da 

Educação, tendo o Ministério solicitado à autarquia o pagamento de uma verba de cerca de 

300.000€ por esse terreno, um terreno que já tinha sido cedido pela autarquia.  

 

Além de tudo isto, o historial com o Ministério da Educação é ainda mais antigo, há muitos anos, 

ainda na altura da anterior presidência, houve um “acordo de cavalheiros” entre o Ministério da 

Educação e a Câmara Municipal de Serpa, em que a Câmara Municipal fazia o centro escolar e 

o Ministério da Educação fazia as obras na escola secundária de Serpa. A Câmara Municipal, 

mesmo com a opinião de que gostaria de manter e fazer obras de manutenção nas várias 

escolas primárias, como forma de manter as dinâmicas existentes em diversos locais da cidade, 

permitia melhor acessibilidade para algumas famílias pela proximidade com a sua residência, 

não concentrava tantas crianças e evitava constrangimentos de trânsito na zona do centro 
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escolar, mas manteve a sua palavra e construiu o centro escolar, mas, mais uma vez, o 

Ministério da Educação falhou com a sua palavra e não fez as obras na escola secundária.  

Por isso, considera que é muito injusto que se esteja nas redes sociais, a colocar o assunto de 

forma a que a Câmara seja responsabilizada por um assunto, que não é da sua competência, é 

da competência do Governo e considera que essa posição, esses comentários, são uma falta de 

respeito com os eleitos da Câmara Municipal.  

Relativamente à proposta de representação dos eleitos do PS, diz que, quando houver uma 

reunião com a Delegada Regional de Educação do Alentejo, podemos convidar um eleito 

representante do PS para estar presente, quando se tratar de uma reunião com o Ministério da 

Educação, a Câmara é representada pelo seu Presidente, articulando-se posteriormente o 

assunto.  

Aproveita também para fazer um convite aos eleitos dos PS, para que participem numa 

manifestação que será organizada, para junto da porta do edifício do Ministério da Educação, 

seja exigido que o Governo faça as obras na Escola Secundária de Serpa, como é da sua 

competência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador António Mariano que perguntou em que situação está a obra do 

Mercado Municipal de Serpa, para quando se prevê a inauguração, tendo o Sr. Presidente 

informado que durante o mês de agosto têm sido efetuadas reuniões com os vendedores que já 

funcionavam no mercado e no mês de setembro será aberto concurso para os restantes lugares 

e falta apenas concluir a obra do ar condicionado, prevendo-se a sua abertura no quarto 

trimestre deste ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador António Mariano referiu ainda que está a ser efetuada uma obra na Rua de 

S.Brás, em Serpa, que vai dar acesso à estrada de S.Brás, prevendo-se a construção de um 

cruzamento e questiona se não seria preferível fazer uma rotunda, para permitir uma melhor 

circulação do trânsito.  

Disse ainda que viu alguns comentários no Facebook sobre a barragem de Vales Mortos e 

questiona se não deveria ter sido já efetuada a limpeza. ------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente disse que, inicialmente esteve prevista a construção de uma rotunda, mas 

devido à grande área de terreno que iria ocupar, por se tratar de terrenos privados e para ser 

mais rápida a resolução do assunto, faz-se um entroncamento, que contempla bandas sonoras e 

terá uma boa visibilidade.  

Em relação à barragem, no próximo mês de setembro deverá estar concluído o processo de 

escolha da empresa que irá fazer essa limpeza, sendo também necessário efetuar uma 

alteração ao orçamento, estando já a ser tratado esse assunto. -------------------------------------------- 
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Interveio o Sr. Vereador Manuel Soares para solicitar informação sobre o concurso de admissão 

de 6 assistentes operacionais – cantoneiros de limpeza, tendo o Sr. Presidente informado que já 

foi concluído o processo de classificação da avaliação curricular, mas vai solicitar aos respetivos 

serviços, o ponto de situação deste concurso e será depois prestada informação aos eleitos. ----- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares perguntou em que situação se encontra o processo da casa da 

Rua dos Cavalos, em Serpa, que foi vendida ao Sr. Eugénio Tavares de Almeida, uma vez que 

não houve prosseguimento em termos de obras. 

O Sr. Presidente informa que já reuniu com o Sr. Eugénio, tendo este comunicado que um dos 

parceiros do projeto previsto para aquela casa, já desistiu e o crédito bancário para o 

investimento também se encontra parado, pelo que, foi-lhe dado um prazo até final de setembro 

para analisar o assunto e caso não haja prosseguimento, a Câmara terá que revogar a 

deliberação de venda do imóvel, avançando depois para um procedimento público para venda 

desse imóvel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Período de intervenção do público 

Interveio o Sr. José Morgado Gomes que começou por abordar um assunto, que já tinha exposto 

numa anterior reunião da Câmara, relacionado com a atribuição, a titulo póstumo, do nome de 

uma senhora, a uma rua de Vales Mortos, que foi uma benemérita com ligações àquela 

localidade.  

 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente, como já tinha respondido numa anterior reunião, diz que a 

Câmara está a preparar uma proposta para algumas ruas no concelho e o assunto será 

analisado nessa altura, contudo, como o Sr. José Gomes insiste no assunto, irá contactar os 

respetivos serviços para verificar quando se perspetiva a conclusão dessa proposta e ser-lhe-á 

depois enviado oficio a prestar essa informação.   

 

O Sr. José Gomes disse ainda que a barragem, em Vales Mortos, precisa de uma limpeza, antes 

da época das chuvas, tendo o Sr. Presidente respondido que a Câmara já está a tratar do 

assunto, no que diz respeito à abertura de concurso, para escolha da empresa que irá fazer essa 

limpeza.  

 

O munícipe entregou ainda duas fotos que documentam a deposição de entulho de obras, num 

terreno perto da escola de Vales Mortos e solicita que a Câmara proceda à limpeza desse 

terreno. 

O Sr. Presidente disse que este é um problema que se verifica em vários locais do concelho, 

pois infelizmente as pessoas não utilizam os big bag que a câmara disponibiliza, a titulo gratuito, 

para deposição desses resíduos e cuja recolha é depois também efetuada pelos serviços da 

autarquia. Contudo, nestas situações de despejo dos entulhos em terrenos de espaço público, a 
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Câmara vai fazendo a limpeza desses terrenos, na medida das suas possibilidades, conforme a 

disponibilidade dos serviços.  

 

O Sr. José Morgado falou ainda de um assunto, que já tinha exposto numa anterior reunião da 

Câmara, de um funcionário da União de Freguesias de Serpa, que vive em Corte Pinto e que 

tem uma situação familiar delicada, tem dois filhos, a esposa não trabalha e vivia numa casa 

sem eletricidade. Informou que também tinha solicitado apoio à Câmara Municipal de Mértola, 

que, entretanto, já resolveu o problema da eletricidade a esse munícipe.  

O Sr. Presidente disse que, esse processo foi logo encaminhado para o Gabinete de Ação Social 

para acompanhamento do assunto.    

 

Relativamente a Vales Mortos, o Sr. José Morgado faz ainda referência a algumas noticias do 

Serpa Informação, nomeadamente sobre o projeto de requalificação do parque infantil e 

construção de um minicampo desportivo na EBI/JI de Vales Mortos, bem como sobre o 

investimento da autarquia na limpeza das escolas. ------------------------------------------------------------ 

 

 

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:  

 

o Declaração de caducidade da licença – Obra no Loteamento Monte da Vinha, 

lote 25, em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Ângela Maria Soares Valadas  

o Clube de Futebol União Serpense - Proposta de atribuição de subsidio  

o Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua de Nossa Senhora, n.º 29, 

31 e 33 em Serpa – Anúncio n.º 19862/2020 

o Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Capelinha, n.º 14, em 

Serpa – Anúncio n.º 19868/2020 

o Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio rústico denominado 

“Braga”, na União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo – 

Requerente: João Tiago Guerreiro  

o Proposta de apoio às IPSS’s com valência de creche, no âmbito do combate à 

pandemia Covid-19 

o Proposta de aquisição do prédio urbano, sito na Rua de Nossa Senhora, em 

Serpa 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h35 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 

 


