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ATA N.º 3/2021 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 3 de fevereiro de 2021 

  

 

Presenças 

 

Vereadores  

Carlos Alberto Bule Martins Alves, que 

presidiu 

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

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: Senhor 

Vereador Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e Senhor Vereador Francisco José Machado 

Godinho 
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ATA N.º 3/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

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 e Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro, realizou-se por 

videoconferência (Zoom), a reunião do Órgão Executivo, no dia 3 de fevereiro de 2021, pelas 

dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 40.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.  

 

Aprovação da Ata n.º 2/2021 

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 2, relativa à reunião realizada no dia 20 de janeiro, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. Vereador Carlos Alves, 

por não ter participado na reunião.  

 

O Sr. Vice-Presidente informou que o Sr. Presidente da Câmara não poderá participar nesta reunião, 

uma vez que teve de se deslocar a Pias para reunir com a equipa que já se encontrava no lar daquela 

localidade, para avaliar a situação do surto que surgiu naquela instituição e depois seguiam para 

Brinches, para acompanhamento da situação com o surto que surgiu no lar. 

Informa ainda que o Sr. Vereador Francisco Godinho não participa nesta reunião, por motivo de 

falecimento de um familiar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. Pedido de parecer sobre aumento de compartes de prédios sitos em Serpa – Requerente: 

Pedro Beirão da Cruz 

2. Farmácia Acabado Janeiro, Lda. – Certificação de localização da farmácia 

3. Reconhecimento de nome de rua (Rua do Parreiral, em Brinches)  

4. Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – Proposta de execução da zona de 

estadia no troço 1 – ICNF – Revisão 2 

5. Saneamento liminar – Pedido de emissão de alvará de licença de obras (Estrada da 

Providência, Serpa) – Requerente: Frederico Borralho, Unipessoal, Lda.  

6. Proposta de protocolo com a BAAL 17 – Companhia de Teatro na Educação do Baixo 

Alentejo, para cedência de edifício  
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7. Assuntos gerais de interesse autárquico para conhecimento 

8. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. PEDIDO DE PARECER SOBRE AUMENTO DE COMPARTES DE PRÉDIOS SITOS EM SERPA – 

REQUERENTE: PEDRO BEIRÃO DA CRUZ 

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

27 de janeiro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer 

Favorável ao aumento de compartes decorrente de DOAÇÕES de Pedro Manuel Palma Beirão da 

Cruz, em comum e partes iguais, a seus três filhos, Raquel de Santa Barbara Beirão da Cruz, Duarte 

de Santa Barbara Beirão da Cruz e André de Santa Barbara Beirão da Cruz, nos termos abaixo 

descritos, 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: 

 

1.º) Prédio misto, situado em “Herdade Vale das Éguas”, em Serpa, composto por parte rustica – 

cultura arvense, montado de azinho, oliveiras e horta, e parte urbana, rés do chão, na união das 

freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), concelho de Serpa, descrito na Conservatória do 

Registo Predial desse concelho sob o numero duzentos (freguesia de Serpa – Salvador), inscrito na 

matriz rustica sob o artigo 1 da secção M, e na matriz urbana sob o artigo 1186, da união de 

freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), de que é comproprietário com a quota-parte de 

setenta e quatro de seiscentos e oitenta e três avos (74/683); 

 

2.º) Prédio rústico, denominado “Herdade da Charneca dos Pereiros”, situado em Serpa, composto 

por montado de azinho, cultura arvense e sobreiros, na união de freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria), concelho de Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial desse concelho, sob 

o numero duzentos e um, da freguesia de Serpa (Salvador), inscrito na matriz rustica sob o artigo 2 

da secção O, da referida união de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), de que é 

comproprietário com a quota-parte de setenta e quatro de seiscentos e oitenta e três avos (74/683); 

 

3.º) Prédio rústico, denominado “Courela do Moio de Morais ou Campo da Mira”, situado em Serpa, 

composto por cultura arvense, na união de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), concelho 

de Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial desse concelho, sob o numero dois mil 

quatrocentos e três, da freguesia de Serpa (Salvador), inscrito na matriz rustica sob o artigo 226 da 

secção J, da referida 

união de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), de que é comproprietário com a quota-parte 

de sete de setenta e cinco avos do prédio (7/75); 

 



                                                                      Ata n.º 3/2021 – 3 de fevereiro 

 

4 

4.º) Prédio rústico, denominado “Cruz Nova”, situado em Serpa, composto por pomar, oliveiras e 

dependências, na União de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), concelho de Serpa, 

descrito na Conservatória do Registo Predial desse concelho, sob o numero dois mil quatrocentos e 

quatro, da freguesia de Serpa (Salvador), inscrito na matriz rustica sob o artigo 15 da secção J, da 

referida união de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), de que é comproprietário com a 

quota-parte de noventa e dois de seiscentos e vinte e três avos (92/623). 

 

Com o que, passarão os referidos Raquel de Santa Barbara Beirão da Cruz, Duarte de Santa Barbara 

Beirão da Cruz e André de Santa Barbara Beirão da Cruz a deter, cada um deles: 

- no prédio indicado em 1.º): setenta e quatro de dois mil e quarenta e nove avos (74/2049) 

- no prédio indicado em 2.º): setenta e quatro de dois mil e quarenta e nove avos (74/2049) 

- no prédio indicado em 3.º): sete de duzentos e vinte e cinco avos (7/225) 

- no prédio indicado em 4.º): noventa e dois de mil oitocentos e sessenta e nove avos (92/1869) 
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2. FARMÁCIA ACABADO JANEIRO, LDA – CERTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DA FARMÁCIA 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 
8 de janeiro do corrente ano e para efeitos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 20º da Portaria 
nº 352/2012 de 30 de outubro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que a 
localização da farmácia, denominada Farmácia Acabado Janeiro Lda, sita na Rua Luís de Camões 
nº5, na freguesia de Pias, concelho de Serpa,  dista mais de 350 metros da farmácia mais próxima, 
conforme planta a seguir indicada, pelo que, a localização proposta cumpre os requisitos 
respeitantes à distância, previstos na referida Portaria: 
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3. RECONHECIMENTO DE NOME DE RUA (RUA DO PARREIRAL, EM BRINCHES)  
No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da 
Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, reconhecer a atribuição de "Rua do Parreiral", em Brinches, à seguinte via de 
circulação:  
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4. EMPREITADA DE EXECUÇÃO DOS PASSADIÇOS DO PULO DO LOBO – PROPOSTA DE 

EXECUÇÃO DA ZONA DE ESTADIA NO TROÇO 1 – ICNF – REVISÃO 2 

Os respetivos Serviços Técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, em informação 
datada de 19 de janeiro do corrente ano, no seguimento do indeferimento da 1ª proposta 
apresentada pela empresa CALAVEIRAS, - Unipessoal, Lda. para execução dos trabalhos 
complementares imprevistos – Zona de Estadia no Troço 1, deliberado na reunião de Câmara datada 
de 2020.12.28, colocam à apreciação do Órgão Executivo, a segunda proposta apresentada para 
execução da Zona de Estadia no Troço 1 – ICNF. 

 
1. Análise da Proposta de Trabalhos Complementares Imprevistos – Zona de Estadia no Troço 
1 - ICNF – Revisão 2 
 
Análise financeira: 
 

 
 
(PC 02.01) Rubrica 1.1. –Não se vê inconveniente na quantidade e preço indicado; 
(PN) Rubrica 1.2. – Não se vê inconveniente na quantidade e preço indicado;  
(PN) Rubrica 1.3. – Não se vê inconveniente na quantidade e preço indicado; 
(PN) Rubrica 1.4. – Esclarecida a tipologia, qualidade das ferragens e forma de execução dos 
elementos das portas, não se vê inconveniente na quantidade e preço indicado; 
(PN) Rubrica 1.5. – Não se vê inconveniente no preço e quantidade apresentada. 
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Face ao exposto, colocam à consideração o deferimento da proposta apresentada, tendo em conta 
os aspetos referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Intervenções 
Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares disse que tinham recebido por email, a resposta 
ao que tinha sido colocado na anterior reunião da Câmara, mas a questão não era o impacto 
financeiro, era se não haveria diminuição de custos pelo facto de o traçado passar a ser plano e ter 
menos desníveis. Da resposta que foi enviada, vê-se que se traduz numa pequena diferença, para 
menos e o assunto está esclarecido. ---------------------------------------------------------------------------------  
 

 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a segunda proposta 
apresentada pela empresa Calaveiras, para execução da Zona de Estadia no Troço 1 – ICNF, nos 
termos acima propostos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

5. SANEAMENTO LIMINAR – PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE OBRAS (ESTRADA 

DA PROVIDÊNCIA, SERPA) – REQUERENTE: FREDERICO BORRALHO, UNIPESSOAL, LDA.  

Na sequência do requerimento apresentado por Frederico Borralho, Unipessoal, Lda, para a emissão 

do alvará de loteamento com obras de urbanização, sito na Estrada da Providência, em Serpa, os 

Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informam que o Alvará de 

empreiteiro de obras públicas se encontra válido no site do IMPIC e foi entregue comprovativo da 

prestação de caução no valor determinado (94.385,94 Euros). 

 

Propõem a emissão do alvará solicitado, devendo o Requerente proceder ao pagamento das taxas 

respetivas (emissão do alvará, TRIU e publicidade), ficando o levantamento da licença condicionado 

à apresentação de seguro de acidentes de trabalho válido e seguro de responsabilidade civil válido 

do diretor técnico da obra (Eng.º Hélio Guerreiro) e do diretor de fiscalização de obra (Eng.º João 

Barradas). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

emissão do alvará, respeitante ao loteamento, sito na Estrada da Providência, em Serpa, nas 

condições acima indicadas.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. PROPOSTA DE PROTOCOLO COM A BAAL 17 – COMPANHIA DE TEATRO NA EDUCAÇÃO DO 

BAIXO ALENTEJO, PARA CEDÊNCIA DE EDIFÍCIO  

De acordo com a proposta apresentada pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica e ao abrigo do disposto na alínea u), n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

teor da seguinte Minuta de Protocolo, a celebrar com a BAAL17 – Companhia de Teatro na Educação 

do Baixo Alentejo: 
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PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DE EDIFÍCIO 

Entre: 

MUNICÍPIO DE SERPA, pessoa coletiva de direito público 501 112 049, com sede na Praça da 

República, s/n.º, 7830-389 Serpa,  neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal 

de Serpa, Tomé Alexandre Martins Pires, em execução da deliberação da Câmara Municipal de 

Serpa de …/…/……, doravante designado por “MUNICÍPIO”, 

e,  

BAAL17 – Companhia de Teatro na Educação do Baixo Alentejo, pessoa coletiva com o número 

504 760 246, com sede no Cineteatro Municipal de Serpa, Rua da Abegoaria, 7830 – 392, em 

Serpa, neste ato representada por …………………………… e …………………………………….., na qualidade 

de Presidente e Vice-Presidente da Associação, respetivamente, portadores do Cartão de 

Cidadão número …………………….., válido até …/…/……, e número …………………, válido até …/…/……, 

doravante designada por “BAAL 17”; 

Considerando: 

- Que o Município é proprietário do 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; 

- Que a BAAL17 – Companhia de Teatro na Educação do Baixo Alentejo, necessita de um espaço 

com localização e dimensão adequadas ao exercício da sua atividade de índole cultural e de 

criação artística. 

- Que de acordo com o disposto na alínea u), n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município (…)”; 

É celebrado, livremente e de boa-fé, o presente Protocolo para Cedência de Edifício, que se 

rege pelas seguintes clausulas: 

Clausula 1ª 

(Objeto) 

O presente Protocolo tem por objeto regular a cedência gratuita pelo MUNICIPIO, à BALL17, do 

prédio 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. 

Clausula 2ª 

(Princípio Colaborativo) 

1 - As partes assumem o desejo, e dever, de reforçarem uma relação próxima de colaboração e 

participação em atividades e projetos de mútuo interesse. 

2 – A concretização de tal principio, em cada situação concreta, fica dependente do acordo entre 

as partes e poderá verificar-se mediante processos de assessoria, partilha de conhecimentos, 

recursos humanos, materiais ou financeiros. 
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Clausula 3ª  

(Gestão do Edifício) 

1 – Por força da presente cedência a BAAL17 fica encarregue da gestão e exploração do edifício, 

devendo promover a sua afetação, diretamente, ao desenvolvimento da sua atividade. 

2 – Todas as Despesas decorrentes da exploração corrente do edifício, designadamente 

eletricidade, telecomunicações, água e saneamento, são suportadas pela BAAL17. 

3 – O Município poderá solicitar a disponibilização de espaços à BAAL17, para o 

desenvolvimento de ações concretas, por períodos de tempo previamente determinados. 

 

Cláusula 4ª 

(Conservação do Edifício) 

1 - A BAAL17 assume integral responsabilidade pela guarda e conservação do edifício, devendo 

promover a melhoria e reabilitação do edificado. 

2 – A execução de quaisquer obras, nomeadamente conservação, demolição, alteração ou 

ampliação, fica dependente de autorização prévia e expressa do MUNICIPIO. 

3 - As obras executadas, independentemente da sua natureza, consideram-se imediatamente 

integradas no edifício, não podendo a BAAL17 levantar as benfeitorias efetuadas, reclamar 

qualquer indemnização ou usar do direito de retenção. 

4 - Em qualquer circunstância, as obras executadas devem respeitar a traça e os materiais 

utilizados no edifício de forma a evitar a sua descaracterização ou adulteração, em 

conformidade com o disposto no Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Serpa. 

5 – A BAAL17 obriga-se a avisar imediatamente o MUNICIPIO, sempre que tenha conhecimento 

de quaisquer vícios no edifício ou tenha conhecimento que o ameaça algum perigo ou que 

terceiro arroga direitos em relação a ele. 

 

Cláusula 5ª  

(Prazo) 

1 - O presente Protocolo é celebrado pelo período de 20 anos, a partir da data da sua assinatura, 

sendo automaticamente renovado por sucessivos períodos de 5 anos, desde que não seja 

denunciado por qualquer das partes, por carta registada, com a antecedência de 30 dias. 

2 - Decorrido o prazo de vigência do Protocolo ou de qualquer uma das suas renovações, a BAAL 

17 obriga-se a proceder à sua restituição, nas melhores condições de conservação. 

 

Cláusula 6ª  

(Outras formas de Cessação) 

1 – A BAAL17 pode denunciar o presente Protocolo, a todo o tempo, mediante comunicação ao 

MUNICIPIO, por escrito, com a antecedência mínima de 60 dias. 
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2 – O MUNICIPIO pode promover a rescisão do Protocolo, em caso de violação dos deveres 

decorrentes para a BAAL17, designadamente: 

a) Execução de obras sem autorização prévia do MUNICIPIO; 

b) Abandono do edifício, ausência grave de execução de obras de conservação ou reabilitação 

ou a deterioração intencional do edifício; 

c) Cessação ou interrupção da atividade da BAAL17, por período superior a 12 meses; 

d) Afetação do edifício a atividades ou finalidades não relacionadas as áreas de intervenção da 

BAAL17;  

e) Cedência total ou parcial do edifício a outras entidades ou pessoas, sem prévia autorização 

do MUNICIPIO. 

Cláusula 7ª  

(Fiscalização) 

O MUNICIPIO reserva-se o direito de fiscalizar o cumprimento do presente protocolo a todo o 

tempo, devendo a BAAL17, permitir o acesso imediato e incondicional ao interior do edifício 

sempre que tal lhe seja solicitado. 

Cláusula 8ª  

(Alterações) 

Todas as convenções adicionais ou derrogatórias do presente protocolo revestirão 

necessariamente a forma escrita. 

 

Cláusula 9ª  

(Casos omissos) 

Os casos omissos neste protocolo serão resolvidos por acordo das partes outorgantes. 

 

O presente protocolo foi feito em 2 (dois) exemplares, que vão ser assinados pelas partes, 

destinando-se um exemplar a cada uma delas. 

 

Serpa, aos …… dias de ……… de 2021 

 

Pelo Primeiro Contraente 

____________________________________                     

 

Pela Segunda Contraente 

____________________________________ 
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7. ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE AUTÁRQUICO, PARA CONHECIMENTO  

7.1. Grupo Parlamentar “Os Verdes” – Agendada para discussão, a iniciativa do PEV sobre a 

reposição das freguesias 
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7.2. Grupo Parlamentar do PCP – Discussão do PJL sobre reposição de freguesias  
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8. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 20, referente ao dia 

2 de fevereiro de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 755.630,98 € (setecentos e cinquenta 

e cinco mil, seiscentos e trinta euros e noventa e oito cêntimos) e 22.764,69 € (vinte e dois mil, 

setecentos e sessenta e quatro euros e sessenta e nove cêntimos), respeitantes a operações 

orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ------------------------------------------------- 
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Seguiu-se o período de intervenção dos eleitos, tendo usado da palavra a Sr.ª Vereadora Paula Pais, 

que começou por agradecer o facto de já ter sido resolvida a situação do buraco que se encontrava 

no pavimento, junto à residencial de estudantes, e que vinha a dificultar a circulação e manobras 

que a carrinha da escola tinha que fazer e solicita o ponto de situação do assunto da escola 

secundária de Serpa, se já houve resposta por parte do Ministério da Educação, à proposta de 

alteração do protocolo, com a inclusão da clausula aprovada na última reunião da Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares colocou uma questão sobre as obras que estão a decorrer na estrada, 

junto ao Lidl, no sentido de saber se são da responsabilidade da autarquia ou se estão incluídas na 

intervenção que está a ser feita no Lidl e fazem também a beneficiação daquele troço. 

Relativamente ao plano de pagamento do contrato de empréstimo para o centro tecnológico, 

aprovado na ultima reunião, questiona se já houve alguma resposta do Tribunal de Contas, para que 

o Executivo possa avançar com o processo. ------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vice-Presidente disse que a reparação do buraco no pavimento na zona industrial, levou algum 

tempo a ser feito, dado que estamos a fazer intervenções em todas as freguesias, na reposição de 

asfalto.  

Sobre a pergunta em relação à inclusão de uma clausula no protocolo com o Ministério da Educação, 

que salvaguarde a segunda fase de execução da obra, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho informa que 

ainda não houve resposta sobre esse assunto, mas independentemente dessa proposta de 

alteração, como já tinha sido referido na última reunião da Câmara, foi logo solicitado o contacto 

do Atelier da empresa que tinha feito o projeto para a obra da escola secundária de Nisa, que será 

aquela que vai servir de modelo para a escola de Serpa e assim que nos cheguem esses dados, 

faremos o contacto com  a empresa que irá tratar de adaptar o projeto para Serpa. -------------------- 

 

Sobre a questão da resposta do Tribunal de Contas ao contrato de empréstimo, o Sr. Vice-Presidente 

diz que, neste momento não dispõe de informação sobre o assunto, mas irá falar com o 

Sr.Presidente e amanhã poderá prestar essa informação ao Vereador Manuel Soares.  

 

Interveio também o Sr. Vereador António Mariano para fazer uma sugestão à Câmara, dado que 

neste inverno que tem sido chuvoso, verifica-se que os tratores e camiões que andam a trabalhar 

no campo, quando chegam ao asfalto, não têm a mínima preocupação de retirar o barro, que depois 

é projetado das rodas e talvez a Câmara possa fazer chegar essa questão a quem de direito, ou 

talvez uma intervenção junto dos proprietários, alertando que, com tanta lama na estrada, estão a 

colocar em perigo a circulação. 

Sobre este assunto, o Sr. Vice-Presidente disse que, já no ano passado, fizemos um oficio à GNR que, 

por sua vez, comunicou aos proprietários desses terrenos, onde existem olivais e há 

constantemente viaturas a entrar e sair dessas propriedades. Este ano, da parte do Vereador 

Francisco já houve esse contacto e irá verificar se já seguiu oficio, à semelhança do ano passado, e 

depois transmitirá essa informação ao Vereador Mariano.  
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Sobre a intervenção junto ao Lidl, pensa que é da responsabilidade da empresa que está a executar 

a obra, dado que todo o espaço do estacionamento vai ficar virado para a circular interna e houve 

cortes no asfalto que foram feitos pela empresa, para atravessamento das condutas e é essa 

reposição que agora está a ser feita. Contudo, irá confirmar esta situação junto dos respetivos 

serviços e depois transmite essa informação. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

Período de intervenção do público 

Dos cinco munícipes que assistiram a esta reunião (Ana Moisão, Domingos Godinho, João Alcântara, 

Nuno Duarte e Paula Figueiredo), começou por intervir o Sr. Nuno Duarte para, à semelhança da 

sua intervenção numa anterior reunião do Órgão Executivo, referir que ainda não se obteve 

resposta para as duas situações expostas, relacionadas com a EDP e as constantes falhas de energia, 

que nem explicaram os motivos dessas falhas, nem apontam soluções e o outro assunto relacionado 

com a internet, continuando-se a aguardar a reunião com as operadoras e neste momento a 

situação agrava-se, uma vez que se regressou ao teletrabalho e os alunos vão regressar às aulas 

online.  

 

Sobre estes assuntos, o Sr. Vice-Presidente informou que já tinha reforçado o contacto com a EDP 

e que lhe foi transmitido que a zona de Vila Verde de Ficalho está com bastantes deficiências e tem 

que ser feita uma intervenção e que enviaram para o terreno uma equipa para verificar essa 

situação. Depois desta conversa, falou com o Vereador Francisco Godinho e ficou acordado marcar 

uma reunião, para que a Câmara e a EDP possam discutir este assunto e chegar-se a uma conclusão 

sobre o tipo de intervenção a fazer e acrescenta que, até ao momento, ainda não se obteve resposta 

da EDP ao pedido de reunião que foi efetuado. Entretanto, amanhã irá contactar novamente a EDP 

para saber se já existe alguma data definida para a reunião e através de email daremos 

conhecimento ao Sr. Nuno Duarte sobre a resposta obtida.  

A reunião com as operadoras já foi solicitada, mas também ainda não se obteve resposta, mas assim 

que exista data marcada, de imediato passará a saber. ---------------------------------------------------------- 

 

Interveio também o Sr. Domingos Godinho e começou por dizer que gostou de saber que o Sr. 

Presidente estava numa reunião com a autoridade de saúde, dado que, na fase que estamos a viver, 

todos os cuidados são poucos, mas isso não desculpa a ausência que tem havido por parte do Sr. 

Presidente, desde março até agora, ele não aparece em lado nenhum, diz que não o vê em Vila Nova 

de S.Bento , nem em lado nenhum . Não dá incentivos nenhuns aos empresários que, na sua opinião, 

se encontram abandonados pela Câmara Municipal e considera triste esta situação, uma vez que, 

algumas câmaras vizinhas, como Moura e Mértola, dão incentivos às pessoas desfavorecidas e aos 

empresários.  

Diz ainda que também considera triste que, nesta reunião, não tenha havido uma palavra dos 

vereadores, nem por parte da oposição, sobre a situação que os empresários estão a passar, sobre 

a hotelaria e a restauração, tendo sido levantadas outras questões que nada têm a ver com a 

pandemia ou com as suas consequências.  

Dos assuntos da ordem de trabalhos, mais concretamente sobre o protocolo com a BAAL 17, diz que 

desconhecia a existência desta associação, nada sabia sobre ela e só recentemente verificou a sua 

existência na internet e questiona qual é o trabalho desta BAAL 17 no concelho, se é para fazer 
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cultura ou para fazer politica e para fazer manifestações e pelo que se apercebeu, está a ser 

sustentada com o dinheiro dos seus impostos, com o dinheiro dos contribuintes.  

Diz ainda que tem pesquisado na internet sobre os concursos públicos, em que supostamente o 

Ministério Público deu dinheiro para retirar o amianto dos telhados das escola Abade Correia da 

Serra, em Serpa e Escola Básico Integrada de Vila Nova de S.Bento, mas só vê referência à escola de 

Serpa e ainda não viu nada sobre a EBI de Vila Nova de S.Bento, por isso, pergunta se existe concurso 

aberto para as duas escolas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr.Vice-Presidente começou por dizer que respeita as declarações do Sr. Domingos Godinho, mas 

considera que há declarações que não devem ser feitas e os comentários feitos sobre o Sr. 

Presidente da Câmara não são corretos, porque o Sr. Domingos não sabe a agenda do Presidente 

da Câmara, nem do Vice-Presidente, nem de nenhum dos vereadores que compõem este Executivo, 

que é uma agenda vasta e que não se pode estar em vários sítios ao mesmo tempo. Em relação à 

Covid-19 este assunto tem sido acompanhado, na grande maioria, pelo responsável da Proteção 

Civil , na sua pessoa, que é uma competência delegada pelo Presidente da Câmara, mas desde o 

inicio da pandemia, que o Sr. Presidente esteve sempre presente nas reuniões que se fazem com as 

entidades, nomeadamente a ULSBA, a Proteção Civil, a GNR, os Bombeiros e outras entidades, 

sempre que é necessário e o concelho de Serpa tem passado por uma situação difícil, mas o 

concelho de Serpa tem sido uma referência no distrito, pelo trabalho que tem sido feito no 

acompanhamento de todo o processo da Covid-19, porque temos tido, desde março do ano passado 

uma equipa enorme, desde técnicos, funcionários da autarquia, a todos os eleitos, que  sempre se 

manifestaram preocupados com este problema e disponíveis para ajudar, por isso, quando algum 

vereador faz uma intervenção sobre um buraco no pavimento que perturba a circulação, quando 

faz uma pergunta sobre as obras que decorrem junto ao Lidl, não significa que não estejam 

preocupados com a pandemia ou com as suas consequências para os comerciantes, porque todos 

estamos preocupados com isso, mas significa que também têm que colocar essas questões aqui nas 

reuniões da Câmara, porque diariamente são questionados por munícipes, sobre os mais diversos 

assuntos e abordar esses assuntos nas reuniões, também faz parte do seu trabalho e é aqui que se 

devem discutir esses assunto.  

Diz ainda que o Sr. Domingos Godinho pode discordar de muitos assuntos que são abordados nas 

reuniões da Câmara Municipal e respeita a sua opinião, mas não pode pôr em causa o trabalho de 

todos os eleitos que aqui estão e daqueles que não puderam hoje estar presentes, mas que estão a 

tratar de assuntos muitos sérios, extremamente importantes para o nosso concelho, porque 

estamos com surtos em lares, em IPSS’s, nomeadamente em Pias e Brinches. Com a vasta equipa 

que temos, é um trabalho de acompanhamento que se faz diariamente e temos reuniões com o 

Centro Operacional de Proteção Civil às segundas, quartas e sextas-feiras, onde participa sempre o 

técnico de proteção civil, o responsável pela Proteção Civil, por delegação do Sr. Presidente da 

Câmara. É lógico que as pessoas não têm a obrigação de saber tudo aquilo que fazemos, mas custa-

lhe ouvir certos comentários e que se coloque em causa um trabalho enorme que está a ser feito e 

não apenas no nosso concelho e esta é uma luta diária de todos e nesta área a Câmara tem feito 

um trabalho incansável com o apoio de todas as entidades, da ULSBA, da Proteção Civil, dos 

Bombeiros, da GNR, das pessoas que se mostram disponíveis para estar no terreno a acompanhar 

o trabalho que é necessário fazer e muitas vezes a deixarem as suas casas para puderem dar este 

apoio. Por tudo isto, custa-lhe ouvir comentários como este que agora ouviu, de que o Sr. Presidente 



                                                                      Ata n.º 3/2021 – 3 de fevereiro 

 

35 

anda ausente, mas o Presidente anda a fazer o trabalho que tem que ser feito, tal como todos nós 

estamos aqui a fazer e mais uma vez diz que, quando se discutem determinados assuntos nas 

reuniões da Câmara é porque este é o sitio onde eles têm que ser discutidos. 

Sobre este assunto da pandemia, caso o Sr. Domingos queira mais algum esclarecimento, manifesta 

a sua disponibilidade para o informar, porque este é um trabalho enorme e quando se anda 24 sobre 

24 horas preocupados com este assunto, para que não haja nada de mais grave no nosso concelho 

e quando se ouvem comentários não muito abonatórios, ficamos indignados e machucados com 

isso. 

Sobre a questão colocada sobre a BAAL 17, diz que é uma companhia de teatro que faz um trabalho 

extensível a todo o concelho, incluindo a formação nas escolas e também a nível nacional, com 

representações noutros concelhos e o protocolo que hoje foi aprovado, com um grupo de teatro 

que tem feito um trabalho enorme, é semelhante a outros que têm sido feitos noutras áreas, como 

seja no desporto, com cedência de equipamentos aos clubes, mas se o Sr. Domingos precisar de 

mais algum esclarecimento também lhe poderá prestar, na disponibilidade que sempre manifestou 

para o receber e trocar algumas impressões sobre alguns assuntos em que não esteja muito bem 

informado para colocar as questões.  

Acrescenta que, às vezes não se deve querer atingir os eleitos com assuntos que aqui são colocados, 

porque os munícipes também os colocam a esses eleitos, que por sua vez, têm obrigação de, nas 

reuniões da Câmara, apresentar esses assuntos e obter informações. 

Sobre o processo para retirar amianto dos edifícios escolares, diz que o respetivo processo de 

concurso está a ser tratado pelos técnicos do município e irá abranger as duas escolas. -------------- 

 

Voltou ainda a intervir o Sr. Domingos Godinho para dizer que nunca colocou em causa o trabalho 

que a Câmara e os técnicos têm feito relativamente à pandemia, o que disse foi que o Sr. Presidente 

da Câmara tem estado ausente e mantém o que disse, tendo o Sr. Vice-Presidente dito que não lhe 

pode permitir, nem a ninguém, que tenha esse tipo de atitude e com o devido respeito lhe diz que 

não está a ser correto com esta atitude e com aquilo que disse, embora seja uma opinião que, a 

titulo individual pode ter e que respeita, mas pede-lhe que não faça esse tipo de comentários nestas 

reuniões. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 25 de janeiro de 2021 

1. «Na sequência da intervenção da Sr.ª Vereadora Paula Pais em anteriores reuniões da Câmara, a 

alertar para um buraco no pavimento junto à residencial para estudantes, na zona industrial de 

Serpa, informa-se que os trabalhos de reposição do asfalto foram executados no passado dia 15 

janeiro, no âmbito dos trabalhos que estão a ser efetuados em Serpa.» 

 

2. A seguir transcreve-se a informação prestada pelos Serviços de Apoio Técnico da Divisão de 

Mobilidade e Obras Municipais, sobre os Passadiços do Pulo do Lobo: 

«No seguimento do esclarecimento solicitado pelo Sr. Vereador Manuel Soares quanto ao impacto 

financeiro que a aprovação da alteração do traçado do troço 3 irá ter no custo da obra, importa desde já 
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esclarecer que após aferição no terreno da implantação desta parte do troço a que se refere a BAP 2.1., 

se conclui que este tem uma extensão de 23.50m – a que correspondem 39.93 m2 de execução; 

retificando os 20.0m indicados no pedido presente em reunião de Câmara.  

 

Esta diferença resulta do facto da primeira medição ser estimada, em projeto – cujo levantamento 

topográfico original contem lapsos já identificados anteriormente - e a segunda que agora se apresenta 

resultar da medição no local da definição correta da implantação necessária ao encastramento dos 

montantes (pilares) condições de segurança; e com isto, refiro-me às condições do terreno que permitam 

o correto encastramento e consolidação das fundações da estrutura dos passadiços, que é feita caso a 

caso e ao momento. Esta necessidade repete-se em toda a extensão da estrutura. 

 

A ter também em consideração, o facto do projeto conter um lapso de medição, tendo sido contabilizado 

que a totalidade do troço 3 seria executado por escadas, e por isso, com um custo de m2 previsto mais 

elevado.  

 

O custo de contrato por metro quadrado de escada é de 160.00€ e 140.00€ para as plataformas 

(passadiço). A confirmação e acerto das áreas executadas é aferida no final da conclusão de cada troço, 

sendo feitas medições parciais no decorrer dos trabalhos para verificação dos eventuais desvios 

financeiros que possam ocorrer – conforme se pode verificar pela tabela anexa – Medições Detalhadas 

em 10.01.2021, que é um documento de trabalho, em constante atualização face à necessidade de 

adaptação da estrutura ao terreno acidentado que caracteriza o local. 

 

Cientes dos factos acima, podemos então analisar o impacto financeiro questionado, que não foi 

apresentado pelo facto de, à data, não termos a extensão final da plataforma, mas também por esta 

alteração ser incluída nas medições de verificação de execução da totalidade do troço 3, após sua 

conclusão – onde são aferidas as áreas reais de escadas e plataformas (passadiço) executadas. 

 

Relativamente à análise quantitativa e financeira da BAP 2.1, temos então: 

 

- No Mapa de Trabalhos do projeto, base financeira da proposta, o troço 3 é totalmente contabilizado 

como sendo escadas – 419.00 m2 a 160,00€/m2. 

- No troço relativo à BAP 2.1, é considerada a redução da execução de área de 50.25 m2 para 39.93 m2. 

- Considerando que os 50.25 m2 previstos na proposta seriam pagos a 160€/m2, esta área tem um custo 

previsto de 8.040,32€ - relativamente ao valor total da empreitada. 

-  Caso fosse cumprido o projeto, e tendo em conta o erro de medição constante do Mapa de Trabalhos, 

a Câmara Municipal iria, após verificação dos trabalhos executados e valores correspondentes, de facto, 

pagar cerca de 7.382,08 € ((160,00€ x 17.34m2) + (140,00€ x 32.91 m2). 

- Da alteração proposta pela EE e aprovada, conclui-se que relativamente a essa parte do troço, a CM irá 

pagar cerca de 5.590,62€ (140,00€ x 39.93m2). 

 

Com a alteração aprovada, a redução de custo neste pequeno troço, é de 1.791,46€, conforme se pode 

concluir da análise da tabela Analise_Quant_Fin_BAP 2-1 – em anexo.» 
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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: 

 

 Pedido de parecer sobre aumento de compartes de prédios sitos em Serpa – Requerente: 

Pedro Beirão da Cruz 

 Farmácia Acabado Janeiro, Lda. – Certificação de localização da farmácia 

 Reconhecimento de nome de rua (Rua do Parreiral, em Brinches)  

 Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – Proposta de execução da zona 

de estadia no troço 1 – ICNF – Revisão 2 

 Saneamento liminar – Pedido de emissão de alvará de licença de obras (Estrada da 

Providência, Serpa) – Requerente: Frederico Borralho, Unipessoal, Lda.  

 Proposta de protocolo com a BAAL 17 – Companhia de Teatro na Educação do Baixo 

Alentejo, para cedência de edifício  

 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18h15 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 Vice-Presidente da Câmara                               A Secretária 
                      

                                                                                      
_______________________________   _________________________ 
     Carlos Alberto Bule Martins Alves                                Anabela Baleizão Cataluna 


