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ATA N.º 5/2021 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 3 de março de 2021 

  

 

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 5/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 3 DE MARÇO 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 março 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 4/2021 

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 4, relativa à reunião realizada no dia 17 de fevereiro, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, após as alterações propostas pelo Sr. Vereador António Mariano, numa 

das suas intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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. Primeira revisão ao Orçamento e primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

2. Proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa II 

3. Pedido de autorização de queimadas 

4. Piense Sporting Clube – Proposta de atribuição de subsidio  

5. Proposta de apoio para a época desportiva 2020/2021 

6. Jornadas Municipais de Educação – Proposta de alteração à deliberação de 6 de janeiro de 2021 

7. Vistoria ao prédio sito na Rua dos Barrigos, s/n, em Serpa – Rui Vasco Palma de Lemos Nogueira  

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua das Piçarrinhas, n.º 31 

e 35 em Santa Iria – Requerente: Manuel Inácio Horta Rodrigues 

9. Proposta de apoio às IPSS’s do concelho no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19 

10. Bombeiros Voluntários de Serpa - Proposta de apoio no âmbito das medidas de combate à pandemia  

11. Parecer sobre constituição de compropriedade dos prédios rústicos denominados “Vale de Vinagre”, 

em Serpa – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

12. Parecer sobre constituição de compropriedade do prédio rústico denominado “Perna de S.Gens”, em 

Serpa – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

13. Proposta de aprovação do projeto de requalificação do Mercado Municipal de Pias 

14. Proposta de aprovação do projeto de reabilitação e re-funcionalização do edifício sito na Rua do Rossio, 

n.º 2 para a futura “Casa das Artes”, em Vila Verde de Ficalho  

15. Certificação de nome de rua (Rua Santana de Parnaíba, em Serpa) 
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16. Regulamento municipal de concessão de isenções de Derrama – Inicio do procedimento  

17. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 14-C de Santa 

Maria – Requerente: Casa Agrícola Manuela Sota, Unipessoal, Lda.  

18. Censos 2021 – Abertura de conta 

19. Movimento anual da rede escolar para 2021/2022 – Educação pré-escolar/1.º ciclo do ensino básico  

20. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA  

 

1. Primeira revisão ao Orçamento e primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal  

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 25 de fevereiro 

do corrente ano, deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e Coligação PSD/CDS e os votos 

a favor dos eleitos da CDU, aprovar a 1.ª revisão ao Orçamento e PPI da Câmara Municipal. ----------------------- 

 

2. Proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa II 

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 126.º e n.º 1 do artigo 137.º do RJIGT, o Órgão Executivo tomou 

conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 25 de fevereiro do corrente ano, 

deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa II e 

respetivas medidas preventivas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Pedido de autorização de queimadas 

De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, 

de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento na respetiva câmara municipal.  

 Deliberação  

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que o pedido apresentado pelo requerente deu entrada 

e a queimada realizou-se no período que decorreu entre a última reunião do Órgão Executivo e a atual, de 

acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 

unanimidade, ratificar o seguinte despacho, proferido pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º e Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Carla Isabel Marques da 

Cunha 

2038 

2021.02.19 

2021.02.20 2021.02.19 Torre do Lobio, 

Serpa 

 

 

4. Piense Sporting Clube – Proposta de atribuição de subsidio  

Na reunião do Órgão Executivo realizada no dia 30 de outubro de 2019, o Gabinete do Movimento Associativo, 

Desporto e Juventude informou que, na sequência da candidatura apresentada pelo Piense Sporting Clube ao 

PRID (Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas) para substituição de equipamento da iluminação 

do Parque Desportivo de Pias (campo de futebol relva natural), foi atribuído ao clube o valor de 15 250,00€. O 
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orçamento total da intervenção é de 37 195,20€, pelo que, de acordo com a proposta, foi deliberado a atribuição 

de um subsídio de 21 945,20€ para colmatar a diferença da candidatura.  

Através de informação datada de 18 de fevereiro do corrente ano, informa o Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude que, conforme fatura enviada pelo Piense Sporting Clube da obra de 

substituição da iluminação do campo de futebol relva natural, realizada em 2020, ao abrigo da candidatura 

CP/286/PRID/2019 e email corrigindo o valor da comparticipação ao clube, devido ao estimado inicialmente, 

para a obra ser superior, o Município terá de apoiar o Piense SC com a verba de 19.437,18€ e não com os 

21.945,20 conforme deliberação de 30-10-2019. 

 

FATURA - 32 944,32€ 

COMPARTICIPAÇÃO CANDIDATURA - 13 507,14€ 

SUBSIDIO CMSERPA - 19 437,18€ 
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 Deliberação  

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

reunião de 30 de outubro de 2019 e atribuir ao Piense Sporting Clube um subsidio no valor de 19.437,18€ 

(dezanove mil, quatrocentos e trinta e sete euros e dezoito cêntimos), respeitante à substituição do 

equipamento de iluminação do Campo Desportivo de Pias.  

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

encontrar impedido, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Proposta de apoio para a época desportiva 2020/2021 

De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capitulo II – Apoios à Atividade 

Regular e com o artigo 11º do referido Regulamento – Análise das Candidaturas, informa o Gabinete do 

Movimento Associativo, Desporto e Juventude, que as candidaturas apresentam os requisitos formais de 

apresentação da candidatura, de acordo com os critérios para atribuição dos apoios.  

Segundo o artigo 14º- Pagamento das Comparticipações Financeiras, ponto 2, a 2ª prestação – dezembro, 25% 

- apresenta os valores às entidades abaixo listadas. 

Informam ainda que, o Clube Atlético Aldenovense desistiu da participação no campeonato distrital de seniores 

da 1ª divisão distrital, devendo assim o valor atribuído na 1º prestação – 4906.25€ referentes a 25% do valor 

total da época 2019/2020, não ser concedido. 

De acordo com o ponto 3 do artigo 14º do Regulamento Municipal do Movimento Associativo, só foram 

apresentados os escalões que se encontram em competição-seniores, devido à atual situação de pandemia e 

de acordo com as diretrizes da DGS e respetivas federações. 

 

ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021 
 

FUTEBOL CLUBE DE SERPA 

ESCALÃO Nº ATLETAS DESLOCAÇÕES 
ENQUADRAMENTO 

MASSAGISTA COMPETIÇÃO SUBTOTAL 
TÉCNICO 

EQUIPA B 30 Incluído Nível 1 – 275 €  
Distrital 2ª 

divisão 7500€ 
7 775€ 

Seniores 22 Incluído Nível 1 – 275 € 350 € 
Distrital 1ª 

divisão 11 000€ 
11 625€ 

TOTAL 52     19 400€ 

 
Apoio extra subsídio – isenção de pagamento de taxa de utilização do parque desportivo de Serpa – 8.100,00€ 

(60h/mêsx9 meses=540hx15,00€/h=8100,00€) + água e luz. 

 

PIENSE SPORTING CLUBE 

ESCALÃO Nº ATLETAS DESLOCAÇÕES 
ENQUADRAMENTO 

MASSAGISTA  COMPETIÇÃO SUBTOTAL 
TÉCNICO 

Seniores 23   Incluído Nível 1 – 275 € 350 € 
Distrital da 1ª 

divisão -11 000€ 
11 625€ 

TOTAL 23  
  
  
  

      

11 625€       

      

Apoio extra subsídio – isenção de pagamento de taxa de utilização do parque desportivo de Pias – 3.240,00€ 

(24h/mêsx9 meses=216hx15,00€/h=3240,00€) + água e luz. 
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CENTRO CULTURA POPULAR DE SERPA 

ESCALÃO Nº ATLETAS 
EQUIPAS 

PARTICIPANTES 
ENQUADRAMENTO 

TÉCNICO 
MASSAGISTA  DESLOCAÇÕES SUBTOTAL 

Seniores 
(ANDEBOL) 

18x80€ = 1 
440€ 

5 x 400€ = 2 000€ Grau 3 – 400 € 
Massagista 

350€ 
4 x 150€ = 600 € 4 790 € 

Seniores 
(VOLEIBOL) 

15x80€ = 1 
200€ 

3 x 400€ = 1 200€ Monitor – 150€   2 x 150€ = 300 € 2 850 € 

TOTAL  33          7 440€ 

Apoio extra subsídio – Isenção de pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Carlos Pinhão – 5.400,00€ 

(40h/mêsx9 meses=360hx15,00€/h=5400,00€) + água + luz). 

 

C. F. UNIÃO SERPENSE SPORT CLUBE 

ESCALÃO Nº ATLETAS DESLOCAÇÕES 
ENQUADRAMENTO 

MASSAGISTA  COMPETIÇÃO SUBTOTAL 
TÉCNICO 

Seniores 23   Incluído Nível II – 350 € 350 € 
Distrital da 1ª 

divisão -11 000 € 
11 700€ 

TOTAL 23         

  

11 700€ 

  

Apoio extra subsídio – isenção de pagamento de taxa de utilização do parque desportivo de Serpa – (80h/mêsx9 

meses=720hx15,00€/h=10,800€) + água e luz. 

 
 

ASSOCIAÇÃO JOVENS BRINCHES 

ESCALÃO Nº ATLETAS DESLOCAÇÕES 
ENQUADRAMENTO 

MASSAGISTA COMPETIÇÃO SUBTOTAL 

TÉCNICO 

 Sénior - 
FUTSAL 

15x50€= 
750€  

5x50€= 250€  Monitor – 150 € 350 € 
Competição 

Distrital 
Regular - 500 €  

 2 000€ 

TOTAL 15         
  

  2 000€ 

Apoio extra subsídio – isenção de pagamento de taxa de utilização do pavilhão do parque desportivo de 

Serpa - (12h/mêsx9 meses=108hx15,00€/h=1620,00€) + água e luz. 

 

SOCIEDADE LUSO UNIÃO SERPENSE – Ténis de Mesa 

De acordo com o RMAMA, Anexo I, ponto 3.5 - Outras Modalidades, apresenta-se a proposta de 6.000€ para 

apoio ao escalão que se encontra em competição (sénior). Apoio a atribuir de acordo com o plano de atividades 

(natureza e interesse da competição, modelo competitivo, deslocações e numero de atletas federados). 
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CASA DO POVO DE SERPA – Ténis de Mesa 

De acordo com o RMAMA, Anexo I, ponto 3.5 - Outras Modalidades, apresenta-se a proposta de 4.000€ para 

apoio ao escalão que se encontra em competição (sénior). Apoio a atribuir de acordo com o plano de atividades 

(natureza e interesse da competição, modelo competitivo, deslocações e numero de atletas federados). 

 

ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021 – Subsídios a atribuir 

ENTIDADE 
 

Total 
2020/2021 

25% - 1ª Prestação 
(Com base no valor da 

época Desportiva 19/20) 

25% - 2ª 
Prestação 

25% - 3ª 
Prestação 

25% - 4ª 
Prestação 

Futebol Clube 
de Serpa 

19 400,00 € 5 993,75€ 4 468,75€ 4 468,75€ 4 468,75€ 

Sociedade Luso 
União Serpense 

6 000,00 € 2 725,00€ 1 091,67€ 1 091,67€ 1 091,67€ 

Caso do Povo 
de Serpa 

4 000,00 € 1 812,50 € 729,17€ 729,17€ 729,17€ 

Clube Futebol 
União Serpense 

11 700,00 € 2 000,00€ 3 233,33€ 3 233,33€ 3 233,33€ 

Piense Sporting 
Clube 

11 625,00 € 4 500,00€ 2 375,00€ 2 375,00€ 2 375,00€ 

Centro Cultura 
Popular de 

Serpa 
7 440,00 € 4 850,00€ 863,33€ 863,33€ 863,33€ 

Associação de 
Jovens de 
Brinches 

2 000,00 € 550,00€ 483,33€ 483,33€ 483,33€ 

TOTAL 62 165,00 € 22 431,25€ 13 244,58€ 13 244,58€ 13 244,58€ 
 

O valor total dos subsídios apresentados não é definitivo, uma vez que, os modelos competitivos levam a que alguns 
clubes só no início de 2021 apresentem dados concretos para apreciação e proposta final de subsídio, caso da formação 
e passagem a fases seguintes das competições Séniores. 
 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 23132/2020. ------------------ 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude acima transcrita, para apoio à época desportiva 2020/2021.  

Os Srs. Vereadores Carlos Alves e António Mariano, ausentaram-se durante a apreciação e votação 

deste assunto, por se encontrarem impedidos, nos termos da lei. ----------------------------------------------------- 

 

 

6. Jornadas Municipais de Educação – Proposta de alteração à deliberação de 6 de janeiro de 2021 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em 23 de dezembro de 2020, informou que as Jornadas Municipais 

da Educação, iniciativa de caráter anual, estavam identificadas e aprovadas no âmbito do plano municipal de 

combate ao insucesso escolar (financiamento: PORA/FSE), com um financiamento anual aprovado de 1500 

euros. Estas jornadas assumem-se como um evento de reflexão estratégica, centrando-se no aumento de 

competências da comunidade educativa, nomeadamente pessoal docente e não docente e famílias. 
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No âmbito destas mesmas jornadas, os serviços de educação propuseram a promoção duma ação acreditada 

(registo de acreditação ACC-106805/19), direcionada aos educadores de infância dos Agrupamentos de Escola 

nº 1 e nº2 promovida pela APEI– Associação de Profissionais de Educação de Infância “Educar com sentido: o 

património como ponto de partida para projetos educativos ambiciosos”, num total de 12h. 

A ação decorreu conforme perspetivado, tendo participado 7 educadoras de infância do concelho, de ambos os 

agrupamentos de escola. 

 

De forma a que nos permitíssemos desenvolver esta ação, e considerando que a rubrica a cabimento para 

formação de pessoal do município não se aplicava, o Gabinete de Ação Social e Educação do Município 

solicitou, e passamos a citar “deliberação de reunião de câmara autorizando a realização da respetiva despesa 

orçada em 800 euros, como forma de apoio aos agrupamentos de escola na promoção das competências 

associadas.” 

Considerando que a deliberação enunciada não corresponde ao proposto, como forma de apoio em espécie 

aos 2 Agrupamentos de Escola do Concelho (“A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um 

subsidio no valor de 800,00€ (oitocentos euros) aos Agrupamentos de Escolas n.º 1 e n.º 2 de Serpa, para 

apoio na ação direcionada aos Educadores de Infância daqueles agrupamentos de escolas.”), somos a solicitar 

deliberação no sentido da viabilização do proposto: 

 

“A Câmara Municipal delibera apoiar extraordinariamente e no âmbito do plano municipal de combate 

ao insucesso escolar (jornadas municipais da educação) os dois agrupamentos de escola do concelho, 

mediante pagamento (apoio em espécie) de ação formativa acreditada, desenvolvida pela APEI– 

Associação de Profissionais de Educação de Infância e direcionada aos Educadores de Infância 

daqueles agrupamentos de escolas, como forma de promoção das competências associadas.” 

 

 Deliberação 
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar extraordinariamente e no 

âmbito do plano municipal de combate ao insucesso escolar (Jornadas Municipais da Educação) os 

dois Agrupamentos de Escola do concelho, mediante pagamento (apoio em espécie) de ação formativa 

acreditada, desenvolvida pela APEI–Associação de Profissionais de Educação de Infância e direcionada 

aos Educadores de Infância daqueles Agrupamentos de Escolas, como forma de promoção das 

competências associadas, considerando-se assim retificada, a deliberação proferida sobre este 

assunto, na reunião de 6 de janeiro do corrente ano. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Vistoria ao prédio sito na Rua dos Barrigos, s/n, em Serpa – Rui Vasco Palma de Lemos Nogueira  

Após deslocação ao local, na sequência do requerimento de Rui Vasco Palma de Lemos Nogueira, os Serviços 

Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, em 

11 de fevereiro de 2021: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito.  
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8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua das Piçarrinhas, 

n.º 31 e 35 em Santa Iria – Requerente: Manuel Inácio Horta Rodrigues 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de conservação 

necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, na sequência do requerimento de Manuel Inácio Horta Rodrigues, os Serviços 

Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado 

de 12 de fevereiro de 2021: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito.  
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9. Proposta de apoio às IPSS’s do concelho no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-

19 

Para apoio às IPSS´s nas despesas associadas ao combate à COVID-19, para fins de comparticipação de 50% 

das despesas efetuadas nos meses de novembro e dezembro/2020, o Gabinete de Educação e Ação Social 

apresenta a seguinte proposta:  

       

       

APOIOS IPSS´S (COVID 19) – ERPI / SAD 

NOVEMBRO-DEZEMBRO 

INSTITUIÇÃO DESPESAS 50% COMPARTICIPAÇÃO 

LAR DE SÃO FRANCISCO - SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE SERPA 

             40.068,71 €                  20.034,36 €  

LAR DE SÃO BENTO                3.117,85 €                    1.558,93 €  

CENTRO SOCIAL SÃO JORGE E NOSSA SENHORA DAS 
PAZES 

               2.698,59 €                    1.349,30 €  

FUNDAÇÃO VISCONDES DE MENSANGIL               10.477,45 €                    5.238,73 €  

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES 

                  959,43 €                       479,72 €  

ASSOCIAÇÃO FLOR DO ENXOÉ                1.504,90 €                       752,45 €  

TOTAL              58.826,93 €                  29.413,47 €  

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente disse que está a ser preparado o processo de apoio para este ano, mas irão ter umas medidas 

mais restritivas, que serão analisadas numa próxima reunião da Câmara. Refere ainda que a intenção é 

continuar a apoiar este ano as IPSS’s e sabe-se que algumas fizeram candidaturas para apoios, mas até ao 

momento ainda não receberam essas verbas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares referiu que o valor apresentado pelo Lar de S. Francisco é extraordinariamente 

superior ao das outras instituições e existe um grande desequilíbrio, face ao valor das outras entidades.  

 

O Sr. Presidente referiu que um dos fatores de desequilíbrio é o número de utentes que são cerca de uma 

centena e o número de trabalhadores e se compararmos com a Flor do Enxoé, que não tem serviço de ERPI, 

mas apenas o apoio domiciliário, ou o Centro Paroquial de Brinches que tem muito menos utentes e terá 

também a ver com algum investimento maior que fizeram na altura do surto.  

Contudo, a proposta de apoio tem sempre como base as faturas que nos são enviadas e confirmadas se se 

enquadram no material de apoio que a Câmara definiu, mas como já referiu serão criadas para o corrente ano, 

algumas regras mais objetivas, para que seja mais claro qualquer tipo de apoio. --------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares agradeceu a resposta, e concorda que sejam criadas algumas regras e deveriam 

ser criados alguns tetos, porque mesmo em função do número de utentes, a disparidade de valores é muito 
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grande, tendo o Sr. Presidente respondido que irão de facto existir tetos mensais para este tipo de apoio e já 

têm vindo a falar com as IPSS’s a alertar sobre as novas regras que serão definidas para este ano de 2021. 

Como se verifica no quadro, nestes dois meses (novembro e dezembro) são cerca de 30.000€ mas o município 

já está a apoiar desde março e se juntarmos só os 70.000€ de apoio às escolas na aquisição das tendas, já 

temos uma verba de 100.000€ e até à data, o município não recebeu qualquer verba especifica para este tipo 

de apoio, ou seja, todo o investimento tem sido do orçamento da Câmara.  

Acrescentou ainda que, para qualquer uma das entidades, sobre alguma situação em concreto, poderá ser 

consultado o processo, nomeadamente a cópia das faturas ou enviada a informação para os eleitos, por email.  

 

 Deliberação  

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

às IPSS’s do concelho, com valência de ERPI e SAD, no âmbito do combate à pandemia Covid, no valor 

total de 29.413,47€ (vinte e nove mil, quatrocentos e treze euros e quarenta e sete cêntimos). -------------- 

 

 

10. Bombeiros Voluntários de Serpa - Proposta de apoio no âmbito das medidas de combate à 

pandemia  

Para apoio aos Bombeiros Voluntários de Serpa, nas despesas associadas ao combate à COVID-19, para fins 

de comparticipação de 50% das despesas efetuadas nos meses de setembro, outubro, novembro e 

dezembro/2020, o Gabinete de Educação e Ação Social e o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude, apresentam a seguinte proposta:  

 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SERPA 

       

MÊS DESPESAS ELEGÍVEIS  
DESPESAS 

ELEGIVEIS (COM 
VALOR DO IVA) 

TOTAL MENSAL  

SETEMBRO Fatura 20/4438-  luvas 145,76 € 
                   

145,76 €  

OUTUBRO  

Fatura 13488 -Termómetro 
                        

48,00 €                     
218,00 €  

Fatura 13390- Batas 
                      

170,00 €  

NOVEMBRO Fatura 20/5076- Luvas 
                      

270,06 €  
                   

270,06 €  

DEZEMBRO 

Fatura 015534 -máscaras de 
proteção 

                                   
96,67 €  

   3.128,68 €  

Fatura 2001338 -Desinfetante 
                                   

76,00 €  

Fatura 15920 -Luvas 
                                

398,01 €  

Fatura 01/201751 -Fato 
descartável, máscaras 

                             
1.702,00 €  

Fatura 1/76 -Fato TNT 
                                

856,00 €  

 
TOTAL 

                   
3.398,74 €    

 
COMPARTICIPAÇÃO 50% 

                   
1.699,37 €    
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 Intervenções  

O Sr. Vereador Manuel Soares diz que se trata de um valor mais que razoável e, em comparação com o assunto 

das IPSS’s, este caso tem um aspeto positivo, que é o facto dos valores serem apresentados por mês, com 

indicação da respetiva fatura e tipo de material adquirido, o que ajuda na análise do assunto. ---------------------- 

 

 Deliberação  

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

à Associação dos Bombeiros Voluntários de Serpa, no âmbito do combate à pandemia Covid, no valor 

de 1.699,37€ (mil, seiscentos e noventa e nove euros e trinta e sete cêntimos). ---------------------------------- 

 

 

11. Parecer sobre constituição de compropriedade dos prédios rústicos denominados “Vale de 

Vinagre”, em Serpa – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 12 de 

fevereiro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à 

constituição de compropriedade, decorrente da partilha por ÓBITO de Januário dos Reis e de sua esposa Maria 

de Jesus Pito, em partes iguais, aos herdeiros Arlindo Pito dos Reis e a Maria Rosa Pito dos Reis, dos seguintes 

prédios, 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: 

 

- Prédio rústico denominado “Vale de Vinagre”, sito ao artigo 154, da secção I, da (extinta) freguesia de 

Salvador (Serpa); 

- Prédio rústico denominado “Vale de Vinagre”, sito ao artigo 101, da secção I, da União de Freguesias 

de Serpa (Salvador e Santa Maria); 

- Prédio rústico denominado “Vale de Vinagre”, sito ao artigo 77, da secção I, da União de Freguesias 

de Serpa (Salvador e Santa Maria); 

- Prédios rústicos denominados “Vale de Vinagre”, sitos aos artigos 92, 93, 95, 98, 99, 100, 102, 103, 

105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 119, 120, 150, 151, 160, 161, 162, 163, 164 e 171, todos da 

secção I, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). 

 

 



                                                                          Ata n.º 5/2021 – 3 de março 

 

23 

 



                                                                          Ata n.º 5/2021 – 3 de março 

 

24 

 

 

 

12. Parecer sobre constituição de compropriedade do prédio rústico denominado “Perna de 

S.Gens”, em Serpa – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 12 de 

fevereiro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à 

constituição de compropriedade, decorrente da partilha por ÓBITO de Manuel Nicolau Rodrigues e Maria da 

Conceição Fernandes, aos seus filhos/herdeiros, Maria de Fátima Fernandes Rodrigues, com direito a 

196750/346750, e Bruno Manuel Fernandes Rodrigues, com direito a 150000/346750, do prédio rústico 

denominado “Perna de S. Gens”, sito ao artigo 57, da secção W, da União de Freguesias de Serpa, com a área 

total de 34,67500 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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13. Proposta de aprovação do projeto de requalificação do Mercado Municipal de Pias 

Sobre o assunto designado em epígrafe, o Serviço de Apoio Técnico da Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais, em informação datada de 25 de fevereiro do corrente ano, refere que, inserido na candidatura 

“Serpa, Mercados em Rede”, pretende-se com esta intervenção fazer uma reabilitação e Requalificação do 

edifício do Mercado Municipal em Pias. 

 
Pretende-se com esta intervenção, não só melhorar o edifício existente que se encontra em mau estado como 

também dotar a totalidade do edifício das medidas de deteção, alarme e extinção de incendio. 

A proposta apresenta uma substituição do pavimento existente na zona das bancas tradicionais e a substituição 

da telha plástica existente na testa do alçado principal por uma placa alveolar de alta resistência e elevada 

durabilidade.  

Irão ser tratadas as patologias existentes nas paredes interiores e exteriores do edifício, e o mesmo irá ser 

pintado totalmente.  

Todos os vão exteriores (portas e portões) irão ser recuperados e o portão que divide a zona das bancas 

tradicionais das lojas para comércio, irá ser substituído. 

As intervenções têm por objetivo melhorar as condições térmicas e acústicas e a sua eficiência energética, 

sendo proposta a substituição de toda a iluminação artificial por sistema de iluminação LED. 

Cada uma das 4 lojas existentes irá ser dotada de água quente através de termoacumulador. 

Estima-se para esta intervenção um investimento de 37.173,21€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 

Estima-se um prazo de 60 dias para a execução dos trabalhos indicados, considerando os difíceis acessos ao 

edifício e a ser uma obra de reabilitação complexa. 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente disse que a criação de uma rede de mercados é um objetivo já com algum 

tempo e temos vindo a trabalhar para que isso acontecesse. Tínhamos o projeto da rede desenhado e 

orçamentos para algumas intervenções, para se ter uma noção dos valores e logo que foi possível, fizemos 

uma candidatura, há cerca de dois anos e ainda não recebemos a resposta final oficial, mas na plataforma das 

candidaturas já está como aprovada, condicionada a prestar mais alguma informação e por isso, pretendemos 

avançar para as intervenções e nesse âmbito, apresenta-se o projeto para a requalificação do mercado de Pias 

e nas próximas reuniões do Órgão Executivo serão apresentados os projetos para a requalificação dos 

mercados das outras localidades.  

Este projeto da rede de mercados, para além da recuperação dos edifícios, tem previsto também outras ações, 

nomeadamente de criação de um site que vai dar conteúdos a esta rede de mercados e em que irá mostrar a 

estratégia desta rede, em que cada mercado será identificado com um produto, sendo que em Serpa será o 

mercado do queijo, em Brinches o mercado do rio, em Pias o mercado do vinho, em Vale de Vargo o mercado 

do azeite, em Vila Nova S.Bento o mercado dos enchidos e em Vila Verde de Ficalho a Serra de Ficalho, mais 

ligado ao mel e ervas aromáticas. As intervenções variam entre os 37.000€ e os 130.000€. ------------------------ 

 

O Sr. Vereador António Mariano perguntou se já existe algum plano para transferência dos comerciantes do 

mercado de Pias, enquanto a obra estiver a decorrer, tendo o Sr. Presidente respondido que o assunto está a 

ser analisado com a Junta de Freguesia e existem três possibilidade, sendo uma no salão polivalente, mas que 

poderá depois impossibilitar a realização de outras iniciativas, ou um edifício propriedade da Junta, na  Rua 
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Cónego Lopes Lossa e também ainda não se pôs de parte a possibilidade de ser ao ar livre, porque a 

intervenção será feita num curto espaço de tempo e estamos a caminhar para o fim do inverno. -------------------  

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de requalificação do Mercado 

Municipal de Pias, de acordo com memória descritiva e respetivas peças desenhadas, que se anexam à 

presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

14. Proposta de aprovação do projeto de reabilitação e re-funcionalização do edifício sito na Rua 

do Rossio, n.º 2 em Vila Verde de Ficalho, para a futura “Casa das Artes” 

Sobre o assunto designado em epígrafe, o Serviço de Apoio Técnico da Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais, em informação datada de 25 de fevereiro do corrente ano, refere que, inserido na candidatura 

“Património Cultural em Rede”, pretende-se com esta intervenção fazer uma reabilitação e Re-funcionalização 

do edifício sito na Rua do Rossio, n.º 2 em Vila Verde de Ficalho e transformar na futura Casa das Artes. 

 
Pretende-se com esta intervenção, não só melhorar o edifício existente que se encontra em mau estado (apesar 

da cobertura ter sido reparada recentemente), como também dotar a totalidade do edifício das medidas de 

deteção, alarme e extinção de incendio. 

A proposta apresenta uma organização mais funcional e melhor aproveitamento dos espaços já existentes, 

criando várias salas multifuncionais cada uma delas com acesso independente a partir do corredor central de 

distribuição.  

No piso 0 é proposto um percurso por vários espaços de exposição dedicado à obra de artistas locais, de 

carácter aberto a todo o público. Prevê-se a criação de duas instalações sanitárias, uma para uso masculino e 

outra uso feminino/pessoas de mobilidade condicionada.  

No piso 1 será destinado às atividades de associações ou grupos locais, apoiadas pela Junta de Freguesia, 

que têm um carácter restrito aos seus participantes (assim obviando também à limitação de acessibilidade 

universal).  

Em relação aos revestimentos prevê-se a aplicação de terracota manual em todos os pavimentos do piso 0 

exceto nas instalações sanitárias que será em moisaico hidráulico. No pátio exterior prevê-se saibro e cubos 

de granito.  

As paredes interiores serão todas recuperadas, rebocadas e pintadas a branco, exceto nas instalações 

sanitárias e a zona de confeção de alimentos do bar que serão revestidas a azulejo branco. Pontualmente, 

poderá haver alguma parede ou plano de outra cor. 

Os vãos interiores do corredor terão orla em carpintaria para pintar à cor da parede. Os vãos entre salas, que 

cruzam as paredes mais grossas, serão rebocados e pintados em cor(es) a definir. 

Os tetos do piso 0 propõem-se que fiquem com acabamento liso para receber as calhas para iluminação.  

Prevê-se a substituição da laje do piso 1, e a aplicação de um novo piso em madeira. Será preciso garantir um 

bom isolamento entre os pisos com a aplicação de uma camada de lã de rocha ou similar.  

Nos vãos exteriores, prevê-se a recuperação das portadas existentes e porta exterior principal a pintar de cor 

avermelhada. As caixilharias serão substituídas por novas em madeira para pintar de branco.  

Prevê-se a demolição da construção existente no quintal e a eliminação do desnível para o espaço do Bar. 

As intervenções têm por objetivo melhorar as condições térmicas e acústicas e a sua eficiência energética, 

sendo proposta a montagem equipamentos de ar condicionado e a substituição de toda a iluminação artificial 

por sistema de iluminação LED. 

Estima-se para esta intervenção um investimento de 126.474,63€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 
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Estima-se um prazo de 120 dias para a execução dos trabalhos indicados, considerando os difíceis acessos 

ao edifício e a ser uma obra de reabilitação complexa.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente começou por dizer que se trata da requalificação de um edifício onde funcionou a Casa do 

Povo, que é propriedade da Junta de Freguesia e esta intervenção será, numa primeira fase, a requalificação 

do edifício e numa segunda fase será a produção dos conteúdos museográficos e será uma Casa com espaço 

para as várias tipologias e Vila Verde de Ficalho tem um conjunto de artistas, muito em particular na área da 

pintura e da escultura e poderão usufruir deste espaço para exposições, para workshops e outras iniciativas 

que queiram desenvolver sobre esta temática. Os próprios grupos corais e os Chocalheiros poderão utilizar 

este espaço, onde possam ensaiar e fazer dele a sua “sede” onde guardar os fardamentos e reunir e existirá 

também uma kitchenette, onde poderão receber pessoas que lhes permita fazer um convívio, que é natural nos 

encontros de grupos corais ou outras atividades.  

Esta intervenção tem um valor estimado de 126.000€, que pretendemos trazer para uma próxima reunião o 

respetivo processo de concurso para a realização da obra. Diz ainda que é uma intervenção no âmbito de um 

programa mais alargado, definido há muitos anos, que é o “Serpa, Museu Aberto” e a ideia é tornar vários 

espaços do município, como espaços museográficos, onde existam conteúdos com informação nesta área para 

quem nos visita, mas que ao mesmo tempo, sejam espaços dinâmicos. Para além da Casa das Artes e da Casa 

do Rio em Brinches, a breve prazo teremos também o projeto do Casão do Cante em Vila Nova de S.Bento e 

nesta freguesia também o Lagar, em Vale de Vargo a Casa da Resistência, em Pias a Casa da Memória e a 

Taberna dos Camponeses, dedicada ao Cante. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de reabilitação e re-funcionalização 

do edifício sito na Rua do Rossio, n.º 2, em Vila Verde de Ficalho, para a futura “Casa das Artes”, de 

acordo com memória descritiva e respetivas peças desenhadas, que se anexam à presente ata, dela 

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

 

 

15. Certificação de nome de rua (Rua Santana de Parnaíba, em Serpa) 

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, datada de 26 de fevereiro do corrente ano, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, reconhecer a atribuição de “Rua Santana de Parnaíba”, ao seguinte arruamento 

em Serpa: 
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16. Regulamento municipal de concessão de isenções de Derrama – Inicio do procedimento  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 26 de fevereiro do corrente ano:  

 

«A Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto introduziu alterações no Regime Financeiro das Autarquias Locais 

e das Entidades Intermunicipais (RFALEI), que têm impacto nos poderes tributários de que os 

municípios dispõem, estabelecendo a alínea d) do artigo 15.º do RFALEI, na sua nova redação, que os 

municípios dispõem de poderes tributários relativamente a impostos e outros tributos a cuja receita 

tenham direito, nomeadamente a concessão de isenções e benefícios fiscais, remetendo para o n.º 2 

do artigo 16.º que, por sua vez, dispõe que “a Assembleia Municipal, mediante proposta da Câmara 

Municipal, aprova regulamento contendo os critérios e condições para o reconhecimento de isenções 

totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos e outros tributos próprios”; 

De acordo com o n.º 9 do supracitado artigo, os pressupostos do reconhecimento de isenções fiscais 

devem ser definidos no estrito cumprimento das normas estabelecidas no regulamento por deliberação 

da Assembleia Municipal, cabendo depois à Câmara Municipal o reconhecimento do direito às 

isenções; 

Designadamente, em sede de Derrama, dita o artigo 18.º, números 22 e 23, em face da alteração 

legislativa mencionada, que, respetivamente, “a Assembleia Municipal pode, sob proposta da Câmara 

Municipal, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 16.º, deliberar a criação de isenções ou de taxas 

reduzidas de derrama” e “as isenções ou taxas reduzidas de derrama previstas no número anterior 

atendem, nos termos do regulamento previsto no n.º 2 do referido artigo 16.º, aos seguintes critérios: 

a) Volume de negócios das empresas beneficiárias; 

b) Setor de atividade em que as empresas beneficiárias operem no município; 

c) Criação de emprego no município.” 

Para esse efeito, e nos termos dos artigos 97.º a 101.º, do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e de acordo com a competência prevista na 

alínea k), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013,de 12 de setembro, Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, deverá ser submetida a reunião da Câmara Municipal de Serpa, a presente proposta 

de elaboração do Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de Derrama, para que seja 

deliberada a abertura do procedimento e posterior aprovação pelos competentes órgãos do Município.»  

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Manuel Soares lembrou que os eleitos do PS têm sempre votado contra a aplicação desta taxa 

e têm proposto a sua completa isenção para todas as empresas, tendo o Sr. Presidente referido que a existência 

do regulamento é uma recente imposição legal, para que possam ser concedidas futuras isenções, sejam elas 

parciais ou totais e este é um processo que diz respeito apenas à elaboração do regulamento e as propostas 

de isenções, serão concretizadas anualmente e submetidas aos respetivos órgãos. ---------------------------------- 

 

Interveio ainda a Sr.ª Vereadora Paula Pais e aproveitando que se estava a abordar o assunto de elaboração 

de regulamentos, para manifestar o seu descontentamento pelo facto de já ter proposto a constituição do 

Conselho Municipal de Segurança há tanto tempo, já ter sido enviada para a Câmara uma proposta de 
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regulamento e o mandato está quase a terminar e a proposta não foi valorizada e o regulamento não foi 

submetido a aprovação e trata-se de uma área em que o nosso concelho tem uma certa carência, devido à sua 

especificidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Sr. Presidente disse que, neste momento, os serviços da autarquia estão a elaborar vários regulamentos, 

alguns que decorrem de imposições legais e muitos deles que têm a ver com a transferência de competências 

e com prazos legais a cumprir e é o que tem determinado a prioridade e o andamento destes processos, tendo 

a Sr.ª Vereadora Paula respondido que, neste momento, essa pode ser uma desculpa válida, mas quando fez 

a proposta do Conselho Municipal de Segurança, talvez ainda no primeiro ano do mandato, não existia nessa 

altura qualquer processo de transferência de competências, por isso, considera que não tem havido boa 

vontade de avançar com o regulamento do referido Conselho e espera que não termine o mandato sem que 

esse regulamento seja colocado a discussão. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente respondeu que não se trata de desvalorizar propostas, mas não tem sido possível dar resposta 

a todos os regulamentos que têm que ser elaborados, pois a par desse trabalho, estão em curso atualizações 

de outros processos, como seja a revisão do PDM e do PU que consome muito tempo dos nossos recursos e 

uma câmara da nossa dimensão não tem técnicos em número suficiente para dar resposta, em tempo útil, a 

todos os regulamentos que é necessário fazer. Diz ainda que concorda que seja importante ter o conselho 

Municipal de Segurança em funcionamento, mas mais importante ainda era dotar as forças de segurança 

pública de condições para fazer o seu trabalho, quer em número de efetivos e de meios e o que muitas vezes 

se verifica é que esses meios não existem. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que a criação do Conselho Municipal de Segurança ajuda a que sejam 

feitas essas reivindicações, que são mais que justas e na altura em que propuseram a criação do Conselho, os 

eleitos do PS elaboraram uma proposta de regulamento, que enviaram para a Câmara e ainda que perceba as 

justificações dadas pelo Presidente, também percebe que o acolhimento dado na altura ao assunto, não foi o 

de considerar o processo como prioritário e o facto é que estamos a poucos meses do fim do mandato e o 

processo não teve prosseguimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos dos artigos 97.º a 101.º, do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e de acordo com a competência prevista na alínea 

k), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, iniciar o procedimento de elaboração do Regulamento Municipal da Concessão de 

Isenções de Derrama. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

17. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 14-C 

de Serpa – Requerente: Casa Agrícola Manuela Sota, Unipessoal, Lda.  

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 10 de fevereiro do corrente ano, procede 

à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, do prédio 14-C 

da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), para arranque e posterior plantação de olival.  
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1.Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação 

em vigor): 

Carta de Ordenamento 

- Corredores Ecológicos existentes/Previstos. 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Ecológica Nacional; 

- Reserva Agrícola Nacional; 

- Domínio Publico Hídrico; 

- Rede de Media/baixa tensão. 

 

2.Parecer Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 2361/2020, de 11 de 

fevereiro) - O pedido enquadra-se nos procedimentos sujeitos a parecer vinculativo da Câmara Municipal de 

Serpa, conforme estabelecido no número 1 do artigo 2.º das Medidas Preventivas: 

a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2; 

b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que 

impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o 

pedido é considerado viável. 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, 

acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque e posterior plantação de olival no prédio 14-C da 

União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), 

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------- 

 

 

18. Censos 2021 – Abertura de conta 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 24 de fevereiro do corrente ano:  

«Na sequência da reunião realizado com o Sr. Gilberto Cavaco, Delegado Regional e o Sr. Afonso 

Zabumba, Coordenador Regional Adjunto, no âmbito do XVI Recenseamento Geral da População e VI 

Recenseamento Geral da Habitação, designados abreviadamente por Censos 2021, a decorrer, 

previsivelmente, no segundo trimestre do corrente ano, foi solicitada a abertura de conta bancária, a 

afetar exclusivamente às operações censitárias. 

De acordo com o disposto no artigo 15º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 54/2019, de 18 de abril, “cada 

município procede à abertura de uma conta bancária específica para depósito da dotação atribuída 

pelo INE, I. P., e pagamento de todas as despesas relativas aos Censos 2021 efetuadas em nome 

deste Instituto.” 
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Acrescenta o n.º 1, do artigo 21º, do Regulamento do Sistema de Controlo Interno que “Compete ao 

órgão executivo deliberar sobre a abertura de contas bancárias tituladas pelo município de Serpa — 

ponto 2.9.10.1.2. do POCAL”. 

Em face do exposto, propõe-se para apreciação da Câmara Municipal de Serpa, a abertura de conta 

bancária, na Caixa Geral de Depósitos, a afetar exclusivamente às operações censitárias (Censos 

2021).» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de conta 

bancária, na Caixa Geral de Depósitos, exclusivamente para as operações censitárias (Censos 2021).  

 

 

19. Movimento anual da rede escolar para 2021/2022 – Educação pré-escolar/1.º ciclo do ensino 

básico  

Sobre este assunto, o Gabinete de Ação Social e Educação emite a seguinte informação, que se transcreve:  

 

“No seguimento da proposta da DGESTE de encerramento, no ano letivo 2021/2022, dos níveis de 

ensino pré-escolar em Vales Mortos  e pré-escolar e 1º ciclo em A-do-Pinto (EB de Montes do Pinto) – 

doc.referência 1100/2021/DSRA-EMAG-UAGRE – a Câmara Municipal de Serpa, em sede de reunião 

de 3 de março, pronuncia-se desfavoravelmente relativamente à pretensão em apreço, em consonância 

com as Uniões de Freguesia dos respetivos territórios (União de Freguesias de Serpa e União de 

Freguesias de V.N.S.Bento e Vale de Vargo), Agrupamentos de Escola nº 1 e nº2 e populações locais 

(conforme atestam as declarações / pronúncias das respetivas entidades e abaixo-assinados destas 

populações). 

À semelhança do sucedido em anos letivos transatos, em que esta possibilidade foi colocada, as 

entidades locais não se revêm e não compreendem a proposta de encerramento dos estabelecimentos 

de ensino em apreço por considerarem não existir fatores pedagógicos que o justifiquem nem 

alternativas no território que melhor sirvam as aprendizagens e necessidades destas crianças e 

famílias, que se veriam afastadas  do seu meio e retaguarda familiares e obrigadas a deslocar-se para 

outros estabelecimentos de ensino, quando os que frequentam lhes oferecem todas as condições e 

garantias de segurança física, emocional e pedagógica. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo determina se proporcione uma correta adaptação às realidades, 

com um elevado sentido de participação das populações e adequada inserção comunitária, assim como 

determina a contribuição para a correção de assimetrias regionais e locais, incrementando em todas 

as regiões do País a igualdade no acesso aos benefícios da educação. Determina, ainda, a Lei Quadro 

da Educação Pré-escolar, no seu artigo 3º, alínea 4, que “o número de crianças por cada sala deverá 

ter em conta as diferentes condições demográficas de cada localidade”. 

Considerando que as EPEI de Vales Mortos e A do Pinto e 1º ciclo de A-do-Pinto distam 

consideravelmente dos outros possíveis estabelecimentos educativos de acolhimento, a que acresce 

uma muito deficitária rede de transportes públicos, estes possíveis encerramentos assumem-se como 

fator de constrangimento para a qualidade de vida destas crianças de tenra idade, com custos 

acrescidos para as famílias e  impossibilidade de proximidade no apoio às suas crianças, num quadro 

que se quer e que publicamente se assume de proximidade e de inclusão. 



                                                                          Ata n.º 5/2021 – 3 de março 

 

34 

Decorre do Estado Social o contributo ativo para a universalização da oferta da educação pré-escolar 

e de 1º ciclo e o município de Serpa tem garantido todas as condições associadas ao funcionamento e 

manutenção dos edifícios escolares de A-do-Pinto e Vales Mortos, no sentido da proximidade destas 

crianças de tão tenra idade às suas famílias e comunidade; nomeadamente na estreita articulação com 

a comunidade educativa e na supressão de constrangimentos decorrentes da Covid19, mediante 

prossecução e viabilização das solicitações apresentadas pelas escolas. 

 

Registar os investimentos financeiros perspetivados para o imediato e de relevo: 

 

Em A-do-Pinto 

- Candidatado e aprovado no Alentejo 2020 (Programa de Requalificação das Infraestruturas 

Educativas III) o investimento de 23044,40 euros para construção do parque infantil  

 

Em Vales Mortos: 

- Candidatado e aprovado no Alentejo 2020 (Programa de Requalificação das Infraestruturas 

Educativas III) o investimento de 66968,36 euros para construção do parque infantil e do campo de 

jogos (em fase de adjudicação) 

 

Exige este município o funcionamento dos serviços públicos, nomeadamente das escolas e destes 

pólos educativos em concreto, garantes da democratização da educação e da atratividade para a 

fixação de pessoas e de famílias, numa região onde importa combater a desertificação, o isolamento e 

as assimetrias relativamente a outros territórios do País, garantindo simultaneamente a qualidade de 

vida destas populações. 

 

Pelo exposto, e conforme pedido de pronúncia, opõe-se a Câmara Municipal de Serpa à proposta 

de encerramento das valências dos pré-escolar de A-do-Pinto e de Vales Mortos e da EBMontes 

do Pinto (1º ciclo). 

 

Documentos que constam em anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante:  

- Declaração da União de Freguesias de Serpa. 

- Declaração da União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo. 

- Abaixo assinado da população de Vales Mortos. 

- Abaixo assinado da população de A-do-Pinto. 

- Parecer do Agrupamento de Escolas nº1 

- Parecer do Agrupamento de Escolas nº2. 

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara para, à semelhança de anos anteriores, propor que a Câmara 

se oponha ao encerramento destas escolas em Vales Mortos e A-do-Pinto e tal como noutras escolas, mas em 

particular nestas duas, a autarquia tem vindo a fazer investimentos ao longo dos últimos anos, criando melhores 

condições para os alunos, independentemente do número de alunos que lá existam e está neste momento, um 

concurso aberto para a construção de um campo de jogos e a requalificação total do parque infantil em Vales 

Mortos, num investimento superior  60.000€. Em A-do-Pinto, foi há poucos anos, efetuado um investimento na 
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construção de um campo de jogos e num curto prazo, iremos avançar para a requalificação do parque infantil 

e construção de um sombreamento neste parque infantil. ---------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho disse que, à semelhança dos últimos anos, a Câmara contactou os 

Agrupamentos de Escolas e as Uniões de Freguesia que também se pronunciaram no sentido do não 

encerramento das escolas e em relação a Vales Mortos, é um território muito vasto e os montes na serra estão 

habitados e têm crianças e esperemos que haja uma sensibilização por parte do Ministério de não encerrar 

aquela escola, que serve uma vasta área do território do nosso concelho e as melhorias que a Câmara está a 

fazer, também demonstra que temos vontade que as escolas continuem abertas, para que haja um ensino de 

proximidade e encerrar escolas nestes locais, é criar mais isolamento e dificuldades para as pessoas que 

habitam nestas áreas do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que, obviamente que os vereadores do PS acompanham a posição da 

rejeição do encerramento destas escolas, e à semelhança dos anos anteriores, a União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) e a União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo também se 

manifestaram contra esse encerramento, pois faz todo o sentido que elas se mantenham abertas, e também  

tem a ver com as questões de valorização da interioridade e combate à desertificação e ao abandono e seria 

um grande transtorno para quem ainda habita e tem a sua atividade naquelas zonas, pelo que, subscrevem a 

proposta de manifestar a recusa no encerramento destas escolas. Percebem que o Ministério todos os anos 

questione a Câmara sobre o assunto, pois tem a ver com os rácios, que em termos técnicos indicam que não 

haverá condições de continuar a funcionar, mas já falaram com a Direção Regional e já fizeram intervenções a 

outro nível e têm obtido a resposta de que têm os rácios e que compete a quem está no terreno, facultar as 

informações e é esse trabalho que está a ser feito pela Câmara, pelos Agrupamentos e pelas Uniões de 

Freguesia, no sentido de manifestar os outros fatores que vão para além  dos rácios e nesse sentido, estão 

convictos que o Ministério, à semelhança dos anos anteriores, irá dar uma resposta positiva e as escolas 

possam continuar a funcionar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Gabinete de Ação Social 

e Educação, acima transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

20. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 39, referente ao dia 2 de março 

de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 821.124,60€ (oitocentos e vinte e um mil, cento e vinte e quatro 

euros e sessenta cêntimos) e 26.994,91€ (vinte e seis mil, novecentos e noventa e quatro euros e noventa e 

um cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ------------ 

 

No período de intervenção dos eleitos, interveio o Sr. Presidente da Câmara que começou por informar sobre 

o processo de vacinação no nosso concelho, que se iniciou nos lares e na semana passado iniciou-se a 

vacinação para pessoas a partir dos 80 anos e pessoas a partir dos 50 anos e com doenças associadas que 

justificam essa vacinação. As pessoas que foram identificadas nestas duas situações são cerca de 2.200 e até 

hoje chegaram cerca de 600 vacinas e a sua distribuição é da responsabilidade da ULSBA/Centro de Saúde 

de Serpa e já se iniciou a vacinação em Serpa, Vila Nova de S.Bento e esta semana será em Vila Verde de 
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Ficalho e em Pias. A escolha dos locais tem muito a ver com as vacinas que estão disponíveis e a Câmara tem 

conseguido dar o apoio logístico (disponibilização de edifícios para funcionarem como centros de vacinação) 

que o Centro de Saúde precisa e também com o apoio dos Bombeiros para as pessoas acamadas, para que a 

vacinação ocorra nas freguesias e não fique centralizada na sede do concelho, evitando assim que todas as 

pessoas se tenham que deslocar a Serpa, embora algumas pessoas já tenham vindo a Serpa, mas para quem 

não pode ou não se quer deslocar, facilitamos desta forma a vacinação. ---------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano referiu que o arranjo da estrada da Pipa, que decorreu, recentemente, já tem 

o tapete concluído, mas verifica que as bermas estão mais baixas que o referido tapete e questiona se a 

intervenção também contempla o arranjo dessas bermas? Referiu ainda: «que, há cerca de um mês, na reunião 

da Câmara os vereadores do PS estiveram em maioria e que, infelizmente, essa maioria deveu-se ao facto do 

Sr. Presidente se ter que ausentar, quase na hora da reunião, (para se deslocar a Pias e a Brinches, devido ao 

surto que surgiu nos lares destas freguesias) e que o Vereador Francisco Godinho estava a passar por uma 

situação complicada, devido ao falecimento de dois familiares próximos. Posteriormente, verificou que, 

nalgumas redes sociais, os vereadores do PS foram criticados, porque deveriam ter mudado o sentido de voto 

e votar contra, as propostas apresentadas pelo executivo só para criar obstáculos à Câmara.  

Daí pretender com esta intervenção manifestar a sua indignação com estes comentários e afirmações, 

e questionar igualmente se, para as pessoas que manifestaram tais opiniões, não existe a palavra ética nem 

têm coluna vertebral. E, prosseguiu «…em política não vale tudo, não percebem que as reuniões são 

preparadas e não é por se estar em maioria ou em minoria, que o sentido de voto será alterado. Estivemos em 

maioria naquele dia, mas a reunião estava previamente preparada e com o sentido de voto decidido». Por fim 

concluiu: «Estas pessoas que se armam em paladinos da liberdade, paladinos da responsabilidade e do bem 

do concelho, talvez devessem ter em atenção que em politica também há ética, também há muita gente de 

coluna vertebral direita».  E concluiu; «…o nosso comportamento vem ao encontro dos valores que defendemos 

e é isso que quero deixar claro nesta reunião.» 

 

Seguiu-se o Sr. Presidente que informou que, em relação ao CM 1040 (Estrada da Pipa) a empreitada também 

contempla a execução das bermas. A parte de instalação do tapete é um trabalho que se executa rapidamente 

para as empresas especializadas na área e espera que também não demore muito tempo o arranjo das bermas. 

Acrescenta que esta foi uma obra adjudicada ainda no ano passado, tal como a obra da Rua do Outeiro e da 

Bica em Vila Verde e Ficalho que já foram adjudicadas no dia 19 de novembro e temos insistido várias vezes 

com a empresa para que a obra inicie e se não tem condições para dar resposta não deveria ter concorrido, e 

quando as empresas não cumprem os prazos de execução, os políticos passam por não dizer a verdade. 

Quanto ao desabafo feito pelo Vereador António Mariano, diz que os eleitos da CDU valorizam essa intervenção 

e estão totalmente de acordo com ela e no seu entender foi de facto uma postura muito correta e só têm que 

agradecer e se fosse ao contrário, os eleitos da CDU teriam a mesma postura, pois o seu sentido de voto não 

seria em função de estarem em maioria ou minoria, mas sim daquilo que seria correto e seria assim que teriam 

procedido, mas não deixa de reconhecer a postura que os eleitos do PS tiveram nessa reunião e acrescenta 

que não consideram isso estranho, pois a postura não tem a ver com uma reunião, mas sim com a postura que 

decorre ao longo dos tempos e neste mandato, essa tem sido a postura dos eleitos do PS. ------------------------ 

 

Interveio em seguida a Sr.ª Vereadora Paula Pais e reportando-se às intervenções sobre a estrada da Pipa, diz 

que estas obras são importantes, mas devem ter o devido planeamento e relembrando a intervenção na estrada 
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que liga Vila Verde de Ficalho à Penalva, que levou um tapete recentemente, numa intervenção com o custo 

considerável e depois deste inverno rigoroso, já se encontra degradada em vários sítios, pois as bermas não 

existem e com a chuva intensa está a estrada a degradar-se.  

Congratula-se com a transferência dos efetivos da GNR para as novas instalações, em Serpa, pensa que desde 

a passada sexta feira e relembra que a Concelhia do PS envidou esforços junto dos deputados eleitos na 

Assembleia da República para que houvesse “uma pressão” para a transferência destes efetivos, uma vez que 

a obra estava concluída e a desculpa que davam era que não havia condições para uma inauguração mais 

pomposa, devido à pandemia, mas isso é prescindível neste momento e por isso continuaram a insistir no 

assunto e agora a transferência foi efetivada, congratulam-se com isso. -------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, quanto à transferência dos efetivos para as novas instalações, teve oficiosamente 

conhecimento, porque o Vereador Carlos Alves, no âmbito de um processo do município, deslocou-se para 

prestar declarações e no antigo posto verificou que estava afixado um papel na porta a informar sobre a 

deslocação dos serviços para as novas instalações, mas não houve nenhuma informação oficial por parte da 

GNR para a Câmara, nenhuma carta ou email dirigido à Câmara a informar sobre essa transferência. Esta é 

uma situação, no mínimo, triste/caricata dado que, ao longo dos anos, a “casa” da GNR em Serpa tem sido 

sempre uma casa emprestada pelo município, pois o antigo posto tinha sido cedido pelo município, depois 

quando surgiram dificuldades, com falta de condições para os efetivos passarem a noite, a Câmara cedeu uma 

casa junto ao parque de campismo para esse efeito, e este novo posto é um edifício cedido pelo município, por 

um longo período de tempo e tudo com boa vontade e agora, não sabe se foi em jeito de represálias pela 

Câmara várias vezes, ter dito que passados quatro anos, após a cedência do edifício, a obra já deveria estar 

concluída. Percebe que não exista inauguração, nem a Câmara participaria numa situação dessas se houvesse, 

porque há que cumprir regras, mas também dar o exemplo, mas poderia ter havido uma informação oficial a 

dizer que a partir de determinado dia iriam funcionar nas novas instalações e a agradecer a colaboração  

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais diz que, acredita que possa existir, pelo menos, um email enviado à autarquia, ou 

qualquer outro contacto e diz que teve conhecimento através da informação do Presidente da União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), que quem vai comandar o posto, foi àquela União de Freguesias 

apresentar-se e informar sobre o funcionamento do serviço nas novas instalações. ------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente voltou a dizer que não houve qualquer contacto por parte da GNR, nem por escrito nem por 

telefone. Em relação à estrada da Penalva que foi intervencionada, disse que a obra foi efetuada em duas 

fases, com um investimento na ordem dos 140.000€. Quando uma obra é efetuada e surge algum problema 

depois, existe um período em que o município pode reclamar, mas sobre o comentário de que o planeamento 

não foi o mais indicado, diz que o planeamento não é suficiente quando as empresas não cumprem. Tínhamos 

previsto começar a obra em Ficalho em dezembro, já estamos em março e ainda não começou. A estrada da 

Pipa deveria ter sido iniciada no final do ano passado e também isso não aconteceu. Por isso, por mais 

planeamento que se faça, dificilmente as intervenções começam no período que estava previsto e por exemplo, 

o mesmo está a acontecer com a execução dos passadiços do Pulo do Lobo, com as várias prorrogações de 

prazo. Há uma realidade que tem a ver com a zona onde estamos, as poucas empresas que existem reduzem 

a capacidade de resposta e quase sempre, o que acontece é que as empresas de longe do concelho ganham 

os concursos e depois não dão a resposta que deveriam. Nem sempre o problema está no planeamento, mas 

está também na execução e embora a Câmara possa ter responsabilidade nalguns processos, mas muitas 

vezes, a responsabilidade é de outras entidades. ------------------------------------------------------------------------------- 
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A Sr.ª Vereadora Paula disse que, uma vez que existe quota parte de responsabilidade nas empresas que 

realizam as obras e se a obra da Penalva, que liga Vila Verde de Ficalho e Vila Nova de S.Bento, contemplava 

a execução das bermas, sugere que a Câmara chame a atenção da empresa para que sejam executadas essas 

bermas, tendo o Sr. Presidente respondido que não tem de memória todo esse processo e não consegue 

confirmar se as bermas estavam contempladas, mas irá solicitar essa informação os respetivos serviços.  

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador Carlos Alves para fazer referência ao assunto que tinha sido 

anteriormente abordado sobre a transferência dos efetivos da GNR para o novo posto em Serpa e dizer que 

também esteve atento à chegada de email ou outro tipo de comunicação da GNR para a Câmara e efetivamente 

não chegou essa informação oficial e acrescenta também que o mais estranho, é que na reunião que é efetuada 

às segundas e sextas, do centro operacional de proteção civil, onde participa a GNR e já não participava há 

alguns meses, mas participou nesta última segunda feira o novo Comandante e não houve qualquer referência 

ao facto de que tinham mudado para as novas instalações. ------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares interveio para fazer referência ao facto de estranhar que, nos assuntos gerais 

de interesse autárquico que geralmente é agendado para conhecimento, ainda não ter sido incluído o assunto 

do grupo parlamentar do PS, sobre a pergunta feita ao Governo, no dia 11 de fevereiro, sobre a urgente 

necessidade de intervenção/pavimentação da EN 260, em especial entre Vila Verde de Ficalho e Vila Nova de 

S.Bento e da parte do grupo parlamentar foi confirmado que o assunto já foi remetido à Câmara Municipal, 

tendo o Sr. Presidente respondido que, no dia 1 deste mês despachou vários assuntos dos grupos 

parlamentares, que serão incluídos na ordem de trabalhos da próxima reunião da Câmara, sendo esse um 

deles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Francisco Godinho para prestar mais alguns esclarecimentos, nomeadamente sobre 

o assunto do CM 522, entre Vila Verde de Ficalho e Penalva e sobre cruzamento de Vila Nova S.Bento para 

Pias e o Cruzamento com a EM 517, que liga Serpa a Vale de Vargo. Relativamente à Estrada 522, na fase em 

que houve o procedimento da reposição do asfalto para tapar os buracos, não foram contempladas as bermas, 

depois, no ano passado, fez-se uma empreitada para a requalificação dessas bermas, mas com o inverno 

rigoroso, as bermas ficaram deterioradas. Temos planeado, com o Serviço de Trânsito e Mobilidade, intervir 

durante a próxima quinzena, com a equipa da Câmara, para reparar essas bermas. A Junta de Freguesia de 

Vila Verde de Ficalho já nos tinha manifestado essa preocupação e já lhe demos conhecimento do nosso 

planeamento para essa obra.  

Relativamente ao cruzamento da estrada que vai de Vila Nova S.Bento para Pias com o Cruzamento da EM 

517, informa que no dia 29/05/2020 foi solicitada uma reunião às Infraestruturas de Portugal com visita ao local, 

reunião essa que aconteceu apenas no dia 01/10/2020 nas instalações das IP, em Beja. Nesta reunião foi 

abordado o tema da requalificação deste cruzamento, bem como do projeto de acesso pedonal ao cemitério de 

Vila Nova S. Bento. Sobre este último tema, já enviámos os elementos que estavam em falta e sobre a obra do 

cruzamento, foi enviado ontem um projeto, de acordo com aquilo que tinha sido combinado durante essa 

reunião e as soluções que os nossos técnicos apresentavam, iam de encontro às soluções das IP e aguardamos 

agora a avaliação desse projeto, por parte daquela entidade. ----------------------------------------------------------------- 
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Período de intervenção do público 

Dos quatro elementos do público, que se encontravam a assistir à reunião, começou por intervir o Sr. Domingos 

Godinho e na sequência dos assuntos abordados na reunião sobre as estradas e os caminhos municipais, 

questiona sobre a antiga EN 392, que é hoje o CM 519, que tem mais movimento que muitas estradas nacionais 

e que a seguir ao Cruzeiro (Vila Nova de S.Bento)está num estado lastimável e considera vergonhoso que o 

município reivindique do poder central a intervenção do IP8, quando tem no seu concelho estradas em estado 

lastimável. Fez ainda referência aos apoios às IPSS’s, considerando demasiado elevado o valor a pagar ao Lar 

de S.Francisco em Serpa, discordando da comparação que o Sr. Presidente fez para justificar a diferença de 

valores com as outras IPSS’s. 

Diz ainda que, numa das intervenções do Sr. Presidente, fez referência ao projeto “Serpa Museu Aberto” e 

pergunta o motivo de ser sempre usada a palavra “Serpa” e porque não “Município de Serpa”?  

No final da sua intervenção, disse que os paladinos do concelho têm o direito de dar a sua opinião e podem ir 

para as redes sociais dar essas opiniões, sem ofender ninguém e têm espinha dorsal para se defenderem, mas 

tendo começado a dirigir-se diretamente ao Sr. Vereador António Mariano, numa postura que o Sr. Presidente 

considerou incorreta, foi nesta altura interrompido, com indicação de que fizesse a sua intervenção, como deve 

ser, de acordo com as regras e normas adequadas a estes espaços, porque há terminologias que não devem 

ser utilizadas nestes fóruns e lembrou que o Sr. Vereador António Mariano, na sua intervenção não fez 

referência a ninguém em particular, fez uma observação no geral.  

 

O Sr. Domingos Godinho retomou a sua intervenção, para fazer mais algumas considerações/criticas sobre a 

atuação da Câmara e terminada essa intervenção, o Sr. Presidente usou da palavra para responder às questões 

concretas colocadas pelo munícipe, começando por dizer que, se o concelho tem estradas em mau estado de 

conservação, o município assume e tenta dar a melhor resposta possível, mas isso não lhe tira o direito de 

exigir que, quem tem competência sobre as estradas nacionais, faça as intervenções necessárias. A EM 519 

teve no ano passado, uma intervenção de cerca de 20.000€ e tem mais uma intervenção prevista para o 

corrente ano, para arranjos pontuais. Esta é uma estrada municipal, mas como o Sr. Domingos referiu, é mais 

utilizada que algumas estradas nacionais e a Câmara não recebe dinheiro especifico para arranjar estradas 

municipais como se fossem estradas nacionais e por isso, fica difícil fazer a manutenção, quando elas têm 

circulação como se fossem nacionais e há outra questão a acrescentar, é que essa estrada do Cruzeiro ficou 

em muito pior estado, devido ao trânsito intenso de veículos pesados, quando a estrada nacional que liga Serpa 

a Mértola, esteve encerrada em Santa Iria, durante cerca de dois anos. 

Em relação ao apoio às IPSS’s no âmbito das medidas de combate à pandemia, para o material de desgaste, 

para os EPI, explicou que o apoio, de 50%, é dado em função das faturas que cada instituição apresenta à 

Câmara. No caso do Lar de S. Francisco, apresentou faturas no valor de 40.000€ e o Município apoiou com 

20.000€.  

Explicou ainda ao Sr. Domingos que, quando se refere a Serpa Museu Aberto, é Serpa concelho e não Serpa 

cidade, tal como na referência a muitos outros projetos e em muitas intervenções que costuma fazer e bastava 

verificar as ações que fazem parte do Serpa Museu Aberto e que já teve oportunidade de explicar, para se 

verificar que são feitas intervenções também nas localidades. ---------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Ana Moisão para, em relação à apresentação do quadro com os dados diários 

da pandemia no nosso concelho, sugerir que seja também indicado o número de casos por freguesia e não 

apenas o total diário do concelho.  
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Pergunta o motivo da escolha de Casa da Resistência, para o projeto a desenvolver em Vale de Vargo e em 

relação à obra do parque merendas, que está a ser feito em Pias, junto à estrada de Belmeque e estrada da 

Pipa, e como vive perto desse futuro parque de merendas, gostaria de saber se no parque vai existir água 

canalizada e esgotos.  

 

Sobre a apresentação dos dados da Covid no concelho, o Sr. Presidente disse que são apresentados os dados 

oficiais e cumprem-se as orientações da DGS, com base também em pareceres da Comissão Nacional da 

Proteção de Dados, de que sejam apresentados os valores apenas por concelho. Quanto ao parque de 

merendas, diz que a obra é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Pias e pode-se questionar a Junta 

sobre as questões concretas que colocou, mas em relação aos esgotos, a Câmara está a trabalhar no assunto 

e vai ficar colocada no parque de merendas, a estação elevatória de águas residuais, que irá substituir uma 

fossa que existia na zona do Fandanguinho e depois do parque de merendas, existe uma estação elevatória 

que os leva para a estrada da Pipa. Quanto à questão da água, tendo em conta que é um equipamento de uma 

Junta de Freguesia, vamos estudar se existe uma solução para levar a água ao parque de merendas.  

Sobre a designação de Casa da Resistência, teve a ver com o trabalho que foi desenvolvido pelos serviços de 

cultura e património da autarquia e justifica-se pela própria história da localidade, em relação ao período da 

resistência antifascista, para que esteja presente e disponível para que as pessoas possam conhecer mais 

sobre esse período da ditadura, da luta antifascista e em relação às outras freguesias, o tema escolhido está 

sempre relacionado com algo especifico dessa localidade.  ------------------------------------------------------------------ 

 

Interveio ainda o Sr. Miguel Oliveira, para felicitar a Câmara Municipal pelo seu trabalho em mais uma Feira do 

Queijo do Alentejo e é de louvar o esforço feito, não obstante os grandes problemas que se estão a viver, 

conseguiu-se fazer mais uma edição da Feira no formato online. Tendo agora esta experiência da Feira online, 

pensa que poderia o Município criar uma equipa de trabalho que comece a trabalhar na digitalização deste tipo 

de eventos, pois existe um grande potencial para quem está no estrangeiro, para turistas e investidores, que 

através das redes sociais, das novas tecnologias, possam ter acesso a estes eventos. ------------------------------ 

 

O Sr. Presidente disse que, de facto, fomos obrigados a usar estas novas tecnologias e no futuro vamos tentar 

que os eventos possam chegar a mais pessoas, através do modo virtual, mesmo quando se realizem também 

no formato tradicional, presencial. Contudo, no ano passado, através da plataforma do Facebbok houve vários 

diretos a partir da Feira do Queijo e isso também já aconteceu no último Encontro de Culturas e assim se 

consegue chegar a outras pessoas que não podem estar presencialmente nos eventos. ----------------------------- 

 

 

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 autorização de queimadas 

 Piense Sporting Clube – Proposta de atribuição de subsidio  

 Proposta de apoio para a época desportiva 2020/2021 

 Jornadas Municipais de Educação – Proposta de alteração à deliberação de 6 de janeiro de 2021 

 Vistoria ao prédio sito na Rua dos Barrigos, s/n, em Serpa – Rui Vasco Palma de Lemos Nogueira  
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 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua das Piçarrinhas, n.º 31 

e 35 em Santa Iria – Requerente: Manuel Inácio Horta Rodrigues 

 Proposta de apoio às IPSS’s do concelho no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19 

 Bombeiros Voluntários de Serpa - Proposta de apoio no âmbito das medidas de combate à pandemia  

 Parecer sobre constituição de compropriedade dos prédios rústicos denominados “Vale de Vinagre”, 

em Serpa – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Parecer sobre constituição de compropriedade do prédio rústico denominado “Perna de S.Gens”, em 

Serpa – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Proposta de aprovação do projeto de requalificação do Mercado Municipal de Pias 

 Proposta de aprovação do projeto de reabilitação e re-funcionalização do edifício sito na Rua do Rossio, 

n.º 2 para a futura “Casa das Artes”, em Vila Verde de Ficalho  

 Certificação de nome de rua (Rua Santana de Parnaíba, em Serpa) 

 Regulamento municipal de concessão de isenções de Derrama – Inicio do procedimento  

 Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 14-C de Santa 

Maria – Requerente: Casa Agrícola Manuela Sota, Unipessoal, Lda.  

 Censos 2021 – Abertura de conta 

 Movimento anual da rede escolar para 2021/2022 – Educação pré-escolar/1.º ciclo do ensino básico  

 

 

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.  

 

 
 

 

    O Presidente da Câmara                             A Secretária 
                      

                  
_______________________________   _________________________ 
     Tomé Alexandre Martins Pires                   Anabela Baleizão Cataluna 
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