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ATA N.º 23/2021 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 10 de novembro de 2021 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

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 23/2021 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 10 de 
novembro de 2021, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º da Lei 
n.º75/2013, de 12 de setembro. 
 

Aprovação da Ata n.º 22/2021 
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 22, relativa à reunião realizada no dia 27 de outubro, a qual foi previamente distribuída 
por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade.  
 
Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 alínea o) e 

art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes 

assuntos:  

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. Alteração n.º 16 ao Orçamento e alteração n.º 10 ao Plano Plurianual de Investimentos 

3. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 2021/2022 – 5.ª 

fase 

4. Campanha Feliz Natal com o Comércio Local 2021 

5. Empreitada de execução da Casa Mortuária de Brinches – Libertação das garantias bancárias 

6. Sociedade de Instrução e Recreio 5 de Outubro de Vale de Vargo – Proposta de atribuição de 

subsidio  

7. 21.ª Feira do Queijo do Alentejo – 25 a 27 de fevereiro de 2022 

8. Proposta de celebração do 25 de novembro como efeméride municipal  

9. Proposta de delegação de competências para a assunção de compromissos plurianuais  

10. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município  

11. Revisão n.º 4 ao Orçamento e revisão n.º 3 ao Plano Plurianual de Investimentos 

12. Consulta prévia para a aquisição de serviços de conservação e restauro do acervo do Museu 

Municipal de Etnografia de Serpa – Pedido de prorrogação da data de inicio de procedimento 

13. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 
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Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas de 
Santa Iria 

13410 
2021.10.04 

Festas de Santa 
Iria 

Dias 22 a 24/10 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,15€ 

Comissão de Festas de 
Pias 

13909 
2021.10.14 

Baile de 
S.Martinho 

Dias 13 e 14 de 
novembro 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,30€ 

Comissão de Festas de 
Serpa (Em honra de N.ª 

Sr.ª de Guadalupe) 

14359 
2021.10.21 

Atividade Musical 
Pavilhão Multiusos 

de Serpa 
Dia 31 de outubro 

Ruido 20,00€ 

Comissão de Festas de 
Pias 

14440 
2021.10.25 

Baile  
Dia 31 de outubro 

Ruido 20,00€ 

Comissão de Festas das 
Santas Cruzes 

14458 
2021.10.25 

Festa Halloween  
Salão Polivalente 
de V.N.S.Bento 

Dia 1/11 

Ruido 20,00€ 

Partido Comunista 
Português 

13747 
2021.10.12 

Atividade no Salão 
Multiusos de Serpa 
Dia 17 de outubro 

Utilização do 
Salão Multiusos 

de Serpa 

100,00€  

 

 

2. Alteração n.º 16 ao Orçamento e alteração n.º 10 ao Plano Plurianual de Investimentos 

De acordo com o disposto no artigo 33.º n.º 1, alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do PS e do CH, aprovar a 

alteração n.º 16 ao Orçamento e alteração n.º 10 ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme documentos 

que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

3. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 2021/2022 – 

5.ª fase 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 4 do corrente mês de novembro, refere 

que, em reunião de Câmara de 08/09/2021 foi aprovado o Plano Municipal de Auxílios Económicos aos 

alunos do 1º ciclo do ensino básico, no âmbito das competências do município em matéria de Ação Social 

Escolar, e de acordo com as candidaturas formalizadas dentro do período de inscrição, que decorreu entre 1 

de junho e 08 de agosto de 2021. 

 

Após essa data entraram mais pedidos que foram apreciados e deliberados nas reuniões de câmara de 

15/09/2021 (2ª fase), 22/09/2021 (3ª fase) e 20/10/2021 (4ª fase). 

 

À data, foram formalizados novos pedidos de apoio e cujo posicionamento dos alunos foi efetuado com base 

no escalão do abono de família em que estão integrados, conforme determina o despacho nº 8452-A/2015, de 
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31 de julho, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de julho e Despacho 

nº7255/2018, de 31 de julho. 

Para atribuição deste apoio a Unidade de Gestão Financeira estabeleceu os cabimentos com os nºs 

sequenciais: 

 Apoio para refeições: 24325; 

 Apoio para material escolar: 24326. 

Face ao exposto, apresenta-se documento denominado por 5ª fase, para apreciação e deliberação.  

 Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

  
 

Nome do Aluno Ano 
escolaridade 

Escalão Valor diário 
apoio refeições 

Valor anual apoio 
material escolar  

Escola 
Básica nº 2 
Vila Nova S. 

Bento 

1 Lisandra Cardas Gimenes 3º A 1,68 € 16,00 € 

2 Matilde Maria Santos Amaro 1º A 1,68 € 16,00 € 

3 Silvana Cardas Gimenes 1º A 1,68 € 16,00 € 

  Total 5,04 € 48,00 € 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir os auxílios económicos aos três alunos do 1.º 

ciclo do ensino básico, constantes do quadro acima indicado, de acordo com informação do Gabinete 

de Ação Social e Educação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Campanha Feliz Natal com o Comércio Local 2021 

Através de informação datada de 4 do corrente mês de novembro, a Chefe da Divisão de Desenvolvimento 

Estratégico refere que, de acordo com o disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) conjugado com o 

disposto no nº 33, alínea ff), ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, é atribuição do município a 

promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da 

promoção do desenvolvimento económico, sendo competência da Câmara Municipal promover e apoiar o 

desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de 

interesse municipal.  

 

Neste contexto e tendo como objetivo incentivar as compras nos estabelecimentos comerciais do concelho e 

as produções locais, o município de Serpa promove anualmente, na época natalícia, a iniciativa “O melhor do 

Natal vem do Concelho de Serpa - Feliz Natal com o Comércio Local”. 

 

Por conseguinte, remete-se para apreciação do órgão executivo o documento com as normas de 

funcionamento da iniciativa que, nesta edição, se propõe que decorra de 1 de dezembro de 2021 a 6 de 

janeiro de 2022, de forma a abranger também o tradicional Dia de Reis, fim do ciclo de festas natalícias.   

 

Propõe-se também que o sorteio seja realizado no dia 14 de janeiro de 2022, às 10h30, no Mercado 

Municipal de Serpa, local onde será instalada a tombola, de forma a criar mais uma atratividade para este 

espaço e dar uma maior visibilidade à iniciativa.   
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O valor total dos prémios a atribuir é de 10.000 euros em prémios, correspondendo a 100 prémios com um 

valor de 100 euros cada. 

A esta despesa corresponde o cabimento com o n.º sequencial 24628. 

 

Proposta de normas de funcionamento 

«O município de Serpa vai promover de 1 de dezembro de 2021 a 6 de janeiro de 2022 a campanha “O melhor do 
Natal vem do Concelho de Serpa - Feliz Natal com o Comércio Local” como forma de estimular as compras no 
comércio do concelho e estimular a atividade comercial e económica. 
  

Objeto 
O presente documento define as normas de funcionamento desta iniciativa, que irá sortear 100 prémios, no valor de 
100 euros cada, entregues através de vales de oferta a utilizar em compras nos estabelecimentos aderentes, num valor 
total de 10.000 euros. 
 

Âmbito 
A iniciativa tem âmbito concelhio e é aberta a todos os estabelecimentos de comércio, serviços, alojamento e hotelaria.  
 

Forma de adesão 
Podem aderir todas as entidades com atividade comercial no concelho de Serpa (empresa/empresário em nome 
individual). 
Excluem-se os estabelecimentos comerciais de “grande dimensão” (com dimensão superior a 2000m 2) e de “grupo” de 
acordo com a definição do DL nº 10/2015 de 16 de janeiro, nº 2 alínea x) e y). 
Para aderir à ação, os estabelecimentos devem contactar o CADES - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico 
de Serpa, situado na Rua Luís de Almeida e Albuquerque n.º 2-4, presencialmente,  através do e-mailcades@cm-
serpa.pt ou através do telefone 284 549 840 e preencher a respetiva ficha de adesão. 
Apenas poderão participar os estabelecimentos que tenham aderido à ação. 
O prazo de inscrição dos estabelecimentos comerciais é de 11 a 22 de novembro de 2021. 
Os estabelecimentos aderentes são devidamente identificados com suportes entregues pelo município. 

 
Funcionamento  

Cada estabelecimento aderente recebe blocos de bilhetes de oferta, independentemente do número de pontos de 
venda. 
Cada bilhete é composto por duas partes destacáveis identificadas como talão e canhoto  
Os estabelecimentos que esgotem os bilhetes disponibilizados podem solicitar mais.  
Por cada 15 euros de compras efetuadas pelos clientes, o comerciante entrega um bilhete de oferta e a respetiva 
fatura. Assim, por cada múltiplo de 15 euros deve entregar um número equivalente de bilhetes, até ao limite máximo de 
8. 
Os canhotos devem ser devidamente preenchidos pelos clientes e colocados em caixa própria existente nos 
estabelecimentos, disponibilizada pelo município. 
O cliente guardará o cupão juntamente com a respetiva fatura. 
Nenhuma das lojas aderentes pode negar a entrega dos bilhetes a que o cliente tem direito, nem entregar bilhetes em 
excesso. 
Não podem participar os proprietários, gerentes ou funcionários dos estabelecimentos aderentes com bilhetes do 
próprio estabelecimento.  
 

Bilhetes 
Os estabelecimentos devem entregar os bilhetes e a respetiva fatura de pagamento (pode ser fatura simplificada) ao 
cliente 
Os “canhotos” a serem sorteados têm de estar todos preenchidos pelo cliente, sendo obrigatório o número de contacto. 
O preenchimento dos dados implica o consentimento de quem os fornece de livre explícita e informada vontade, nos 
termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
O comerciante entrega a caixa com os canhotos (depositados pelos clientes) na respetiva Junta de Freguesia. 

mailto:cades@cm-serpa.pt
mailto:cades@cm-serpa.pt
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As caixas com os canhotos serão recolhidas, pelos serviços do município e colocados numa tombola para serem 
sorteados. 
 

Prémios 
São atribuídos 100 prémios, no valor de 100 euros cada um, entregues através de vales de oferta. 
O sorteio é efetuado no dia 14 de janeiro de 2022, às 10h30, no Mercado Municipal de Serpa. 
Apenas serão considerados os canhotos que estejam corretamente preenchidos. 
Os vales de oferta serão aplicados em compras em qualquer um dos estabelecimentos aderentes. 
Os vales de oferta são válidos até 31 de maio de 2022. 

 
Entrega de Prémios 

A entrega dos prémios é feita no CADES no prazo de 30 dias contados após a data da atribuição, salvo situações 
devidamente justificadas. 
Para a entrega dos prémios deve ser apresentado o cupão referente ao “canhoto” premiado e a respetiva fatura. 
Pode ser entregue mais do que um prémio a cada participante.  
 

Divulgação dos resultados 
Os cupões premiados serão divulgados na página da internet do município de Serpa, nas redes sociais institucionais e 
nos estabelecimentos aderentes. 
 

Casos Omissos 
Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal de Serpa.» ------------------------------------------------------------- 
 

 

 Deliberação  

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

respeitante à iniciativa Feliz Natal com o Comércio Local 2021. -------------------------------------------------------- 

 

 

5. Empreitada de execução da Casa Mortuária de Brinches – Libertação das garantias bancárias 

Através de informação datada de 2 do corrente mês de novembro, o Serviço de Aprovisionamento e 

Contratação Pública, sobre o procedimento acima identificado, refere o seguinte: 

 

• Foi aberto o procedimento por deliberação de Câmara, datada de 16-01-2008;  

• Foi adjudicado, por deliberação de Câmara datada 07-05-2008, à empresa Vítor M. C. Antunes, Ldª, pelo 

valor de 143.690,00€ (cento e quarenta e três mil, seiscentos e noventa euros), acrescidos de IVA à taxa legal 

em vigor à data;  

• Foi apresentada Garantia Bancária nº 627/2008-S, no valor de 7.184,50€ (sete mil, cento e oitenta e quatro 

euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 5% do valor contratual, destinado a garantir o bom e integral 

cumprimento das obrigações assumidas no contrato, emitida pelo BPN – Banco Português de Negócios, S.A., 

a 17-06-2008;  

• A 22/05/2008 foi apresentada nova Garantia Bancária com o nº 360/2008-S, emitida pelo BPN – Banco 

Português de Negócios, S.A., no valor de 7.184,50€ (sete mil, cento e oitenta e quatro euros e cinquenta 

cêntimos), correspondente a reforço de garantia dos trabalhos efetuados no âmbito da empreitada 

identificada em “Assunto”;  

• No âmbito do contrato adicional assinado a 06-11-2009, veio a empresa acima identificada apresentar nova 

Garantia Bancária nº 792/2009-S, no valor de 1.381,52€ (mil trezentos e oitenta e um euros e cinquenta e 
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dois cêntimos), correspondente a 10% do valor contratual, destinado a garantir o bom e integral cumprimento 

das obrigações assumidas no contrato, emitida pelo BPN – Banco Português de Negócios, S.A., a 27-10-

2009;  

• A subunidade de Gestão Financeira reteve o valor de 2.518,46€ (dois mil, quinhentos e dezoito euros e 

quarenta e seis cêntimos), no âmbito do contrato inicial;  

• Não foram, até à presente data, libertadas quaisquer verbas retidas para reforço das cauções, ou redução 

das respetivas Garantias Bancárias;  

• Foi assinado o Auto de Receção Definitiva a 06-10-2021.  

 

De acordo com o artº 229º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de março (legislação em vigor na vigência do 

procedimento), após a receção definitiva da obra, serão restituídas ao empreiteiro as quantias retidascomo 

garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela forma própria, a extinção da 

caução prestada.  

Assim, remetem a presente informação para deliberação da Câmara Municipal, entidade que autorizou a 

abertura do procedimento e determinou a adjudicação, para que autorize a libertação das Garantias 

Bancárias acima identificadas, no valor de 7.184,50€ (sete mil, cento e oitenta e quatro euros e cinquenta 

cêntimos) cada, e a libertação das verbas retidas no valor de 2. 518,46€ (dois mil, quinhentos e dezoito euros 

e quarenta e seis cêntimos).  

Desta forma, a verba a ser libertada será no total de 16.887,46€ (dezasseis mil, oitocentos e oitenta e sete 

euros e quarenta e seis cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a libertação das Garantias 

Bancárias acima identificadas, no valor de 7.184,50€ (sete mil, cento e oitenta e quatro euros e 

cinquenta cêntimos) cada, e a libertação das verbas retidas no valor de 2. 518,46€ (dois mil, 

quinhentos e dezoito euros e quarenta e seis cêntimos), respeitantes à empreitada de execução da 

Casa Mortuária de Brinches. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Sociedade de Instrução e Recreio 5 de Outubro de Vale de Vargo – Proposta de atribuição de 

subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos termos do 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo e artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Sociedade de Instrução e Recreio 5 de 

Outubro, de Vale de Vargo, um subsidio no valor de 200,00€ (duzentos euros) para apoio no lanche/convívio, 

das comemorações do seu aniversário.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 24624/2021. --------------------------------- 

 

 

7. Proposta para a 21.ª Feira do Queijo do Alentejo – 25 a 27 de fevereiro de 2022 

Através de informação datada de 5 do corrente mês de novembro, a Divisão de Desenvolvimento Estratégico 

refere que, a Feira do Queijo do Alentejo assinala em 2022 a sua 21ª edição, tendo vindo a afirmar-se ano 
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após ano, como um dos principais certames de divulgação e promoção do queijo e do melhor que existe no 

concelho de Serpa. A importância desta iniciativa na dinamização económica e turística do concelho e da 

região é evidente e, nesta conjuntura de pandemia, é fundamental que se constitua também como ação de 

apoio no âmbito da imprescindível revitalização económica do concelho.  

Sobretudo, pretende-se que esta iniciativa seja mais uma oportunidade de promover os recursos endógenos 

e as produções locais e as dinâmicas existentes no concelho. 

Por conseguinte e considerando que o Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação 

de Serviços de Restauração ou Bebidas não Sedentária do Município de Serpa, publicado no Diário da 

República, 2ª serie, de 14 de fevereiro de 2017, define na secção II (das Feiras Temáticas), o regime aplicável 

às Feiras Temáticas e aos recintos onde se realizam.  

Este Regulamento estipula ainda que compete à Câmara Municipal decidir sobre alguns aspetos 

específicos na organização de cada feira temática, designadamente a fixação do horário de funcionamento 

(artigo 22º e 33º), os critérios de atribuição de espaços (nº 1 do artigo 24º), a definição, no âmbito de cada 

feira, da atribuição de espaços destinados a associações e outras entidades sem fins lucrativos (nº 2 do artigo 

24º), a antecedência necessária para instalação dos expositores (artigo 25º) e as características dos stands 

tipo (artigo 31º). 

Considerando ainda que, nos termos do definido no anexo I da lei 75/2013 de 12 de setembro, 

designadamente os  nº 1 e 2. do  artigo 23º conjugados com o artigo 33º, alíneas u)ff),  constituem atribuições 

do município a promoção e salvaguarda dos interesse próprios das respetivas populações e que os 

municípios tem atribuições, entre outras, no património e na promoção do desenvolvimento,  competindo à 

Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva ou outra de interesse 

para o município, bem como promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal; 

 

E também tendo em conta que se propõe para a Feira do Queijo 2022, como forma de incentivar a 

participação e apoiar as empresas, uma redução de 50% do valor definido para os stands e que, de acordo 

com o artigo 8ª conjugado com o artigo 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, 

compete à Camara Municipal decidir sobre as isenções ou reduções de pagamento de taxas e 

prestação de serviços municipais;   

 

Coloca-se à apreciação do órgão executivo, a proposta para a 21ª Feira do Queijo do Alentejo, a realizar nos 

dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2022.  
 

«O Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de Restauração ou Bebidas não 

Sedentária do Município de Serpa, publicado no Diário da República, 2ª série, de 14 de fevereiro de 2017, define na 

secção II (das Feiras Temáticas), o regime aplicável às Feiras Temáticas e aos recintos onde se realizam.  

 

Para possibilitar a divulgação e abertura das inscrições ( que se propõe de  22 de novembro 2021 a 11 de janeiro de 

2022, de forma a dar cumprimento ao nº 1 do artigo 30º do referido Regulamento, que define que  as inscrições devem 

ser entregues até ao 45ª dia que antecede o evento ) e considerando que este Regulamento estipula ainda que 

compete à Câmara Municipal decidir sobre alguns aspetos específicos na organização de cada feira temática, 

apresenta-se a seguinte proposta relativamente aos assuntos a colocar à consideração do órgão executivo no âmbito 

da 21ª Feira do Queijo do Alentejo. Ressalva-se que esta proposta ficará condicionada à evolução da pandemia e 

regras sanitárias que daí decorram, estando igualmente salvaguardados os respetivos Planos de Contingência.   
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1. Data e local: 25, 26 e 27  de Fevereiro de 2022-Parque de Feiras e Exposições de Serpa  

2. Horário de funcionamento: 

Expositores:   

Sexta:  das 11h00 às 20h00;   

Sábado: das 11h00 às 20h00;  

Domingo: das 11h00 às 19h00 

Quanto ao espaço das tasquinhas, mantem-se o definido em Regulamento, ou seja: 

Sexta:  das 11h00 às 02h00 de sábado;   

Sábado: das 11h00 às 02h00 de domingo;  

Domingo: das 11h00 às 23h00. 

 

3. Critérios de atribuição de espaços:  

a) A 21ªFeira do Queijo do Alentejo será dividida em 5 setores principais: 1/Queijo; 2/Outros Produtos 

Agroalimentares; 3/ Setor Institucional e atividades relacionadas com a temática; 4/Artesanato; 

5/Tasquinhas 

b) Os espaços destinados aos expositores serão atribuídos em função da tipologia das atividades e da 

capacidade total do recinto, sendo que o espaço dedicado ao queijo representará a maioria do espaço 

disponibilizado e os restantes serão atribuídos, preferencialmente, pela ordem numérica da alínea 

anterior, aos restantes setores. O setor das tasquinhas, com 8 lugares disponíveis, reger-se-á por 

critérios próprios de atribuição. 

c)  Em todos as situações, será aplicado o disposto na alínea b) do artigo 24ª do já referido 

Regulamento: “no caso do número de inscrições apresentadas ser superior ao número de stands 

disponíveis por cada setor/área, serão as mesmas ordenadas em função da data em que deram 

entrada nos serviços municipais”. 

d) Espaços destinados a associações e outras entidades sem fins lucrativos: propõe-se, à 

semelhança das anteriores edições, que sejam disponibilizadas 6 tasquinhas para o movimento 

associativo local, de acordo com os critérios definidos pela Câmara Municipal, no âmbito da 

exploração dos espaços tasquinhas em feiras e iniciativas municipais. Os restantes dois espaços 

serão atribuídos a outras entidades que se inscrevam, nomeadamente do setor da restauração do 

concelho.  

e)  No caso de não haver inscrições nestas situações, os lugares serão atribuídos a outros inscritos, 

sempre com o critério da data do pedido e mediante pagamento. 

 

4. Instalação, horários de montagem e desmontagem:  

a) Montagem: deverá ser assegurada a instalação dentro do seguinte horário: dias 23 e 24 de fevereiro 

(quarta e quinta-feira) das 9h00 às 20h00, e dia 25 de fevereiro (sexta-feira) impreterivelmente até às 

10h00. A existência de espaços encerrados durante o horário de funcionamento da Feira poderá 

determinar a não participação em eventos futuros promovidos pela Câmara Municipal (artigo 25, nº 2) 

 

5. Características dos Stands: 

a) As características dos stands são apresentadas no quadro seguinte, com indicação do preço correspondente, 

fixado pela Câmara Municipal de Serpa para os stands da Feira do Queijo em reunião de 12.07.2017. Propõe-

se para a 21ª Feira do Queijo do Alentejo uma redução de 50% do preço fixado para os como forma de 

incentivar e apoiar as empresas que participam como expositores.  
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 CARACTERÍSTICAS 
 

Expositor Área VALOR 
(com IVA 

incluído) 

 

Stand 

Tipo 

Módulos de 3x2m ou 3x3m 
- Perfis em alumínio lacado e paredes 

em placa MDF;  

- Pavimento forrado com 
alcatifa/linóleo; 

- Instalação elétrica constituída por 3 
projetores de 100w e tomada 
monofásica;  

- Nome do expositor, com o máximo 
de 20 letras (lettering). 

 

Queijo 1 Módulo (3m x 2m)  
 

100€ 

1 Módulo (3m x 3m)  
 

150€ 

2 Módulos (6m x 
2m)  

 

200€ 

2 Módulos (6m x 
3m)  

300€ 

Outros 
produtos 

1 Módulo (3m x 2m)  120€ 

1 Módulo (3m x 3m)  
 

175€ 

2 Módulos (6m x 
2m)  

240€ 

2 Módulos (6m x 
3m)  

350€ 

Stand 

Tasquinha 

Módulos de 5x3m 
- Placas laminadas a faia e perfis 

lacados, com zona de atendimento 
público, balcão de receção e lava 
mãos, zona de serviço de apoio 
equipada em e conformidade com a 
norma NPEN494; 

- Instalação elétrica com quadro 
elétrico trifásico, tomada, disjuntor e 
barra com 5 focos de 100 watts; 

- Haverá um espaço exterior de quintal 
coberto para de grelhadores 
alcatifado a linóleo antiderrapante; 

- Nome do expositor, com o máximo 
de 20 letras (lettering). 

 

 

1 Módulo (5m x 3m) - 200€ 

Stand 
próprio 

Os expositores podem participar com 
"Stand Próprio” no interior do recinto da 
feira. 

6m2 (3m x 2m) 40€ 

9m2 (3m x 3m) 60€ 

12m2 (6m x 2m) 80€ 

18m2 (6m x 3m) 120€ 

 

b) Quando a participação com stand próprio for no exterior do recinto (stands amovíveis de venda de farturas 

ou outros produtos, é aplicada a tabela de taxas do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, relativa à ocupação de domínio público e percentagens adicionais previstas (não se aplica IVA), ou 

seja20 euros pela emissão da licença, acrescido de 10% por m2 ou linear.» 

 

 Deliberação 

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

à 21.ª Feira do Queijo do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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8. Proposta de celebração do 25 de novembro como efeméride municipal  

Foi analisada a seguinte proposta, apresentada pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, através de email datado de 

1 do corrente mês de novembro: 
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 Intervenções 

Começou por usar da palavra a Sr.ª Vereadora Ana Moisão, cuja intervenção a seguir se transcreve:  

 
 

Seguiu-se o Sr. Presidente que começou por dizer que os factos têm interpretação variável, em função das 

nossas vivências e só é história quando se consegue olhar com independência e distância social e os eleitos 

da CDU entendem que todos os direitos que temos, o direito generalizado à saúde, a não discriminação em 

função da raça e credo, que estão plasmados na nossa Constituição, resultaram do 25 de Abril de 1974, tal 

como o fim da ditadura e o fim de uma guerra colonial. Consideram que a data marcante é o 25 de Abril e ao 

tentar-se criar outras datas, pretende-se esvaziar o 25 de Abril e à semelhança da posição já tomada na 

Assembleia da República, os eleitos da CDU irão votar contra esta proposta. ------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Tomé Panazeite disse que os eleitos do PS estiveram a analisar a 

proposta e consideram que o 25 de Abril prosperou porque existiu o 25 de Novembro e vivemos numa 

democracia liberal e não numa república popular e porque consideram que o 25 de Novembro foi o poder que 

fez com que o 25 de Abril prosperasse, irão votar a favor desta proposta.  
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 Deliberação  

A proposta para a celebração do 25 de Novembro como efeméride municipal, obteve quatro votos 

contra dos eleitos da CDU e três votos a favor dos eleitos do CH e PS, tendo assim sido recusada.  

 

 

9. Proposta de delegação de competências para a assunção de compromissos plurianuais  

Considerando que: 

- A alínea c), do artigo 3.º, da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, define que são “compromissos plurianuais, os compromissos que constituem 

obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou em anos económicos distintos do 

ano em que o compromisso é assumido;” 

 

- A alínea d), do n.º 1, do Artigo 6.º, do mesmo diploma, determina que a assunção de compromissos 

plurianuais, pelas entidades da administração local, “independentemente da sua forma jurídica, incluindo 

novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação 

técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia” da 

Assembleia Municipal; 

 

- Finalmente, o número 3, do mesmo dispositivo, acrescenta que “nas situações em que o valor do 

compromisso plurianual é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a competência referida na alínea c) do n.º 1 pode ser delegada no presidente 

de câmara.” 

 

- A delegação da referida competência se afigura essencial para garantir um tratamento mais célere e 

eficiente dos processos administrativos de contratação pública, em particular neste período do ano. 

 

O Sr. Presidente da Câmara propõe, de acordo com as razões anteriormente aduzidas, ao abrigo do disposto 

na alínea d), do número 1, e numero 3, do Artigo 6.º, da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, 

aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que a Câmara Municipal proponha à Assembleia Municipal, 

a delegação no Presidente da Câmara, da competência para autorizar a assunção de compromissos 

plurianuais nas situações em que o valor do compromisso seja inferior ao montante de 99 759,58€, em cada 

um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo e execução de três anos. -------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, começou por intervir o Sr. Presidente para explicar a necessidade de garantir um 

tratamento mais rápido e eficiente dos processos administrativos de contratação pública, dando o exemplo de 

alguns procedimentos, como seja o Datacenter, cujo problema tem que ser resolvido rapidamente. 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que os eleitos do PS compreendem as razões que levam a este pedido, 

mas consideram que o montante de 99 759,58€, é demasiado elevado, pelo que, irão votar contra.  

 



                                                                                                                   Ata n.º 23/2021 – 10 de novembro 

 

14 
 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse que também compreende a vontade de se agilizarem os processos, mas 

para além do referido Datacenter, solicitou outros exemplos, que justifiquem a necessidade de delegação 

desta competência, tendo o Sr. Presidente mencionado a situação da barragem de Vales Mortos, que é 

necessário avançar com o procedimento, cumprir as metas de execução, mas é um processo que não se 

conseguirá concluir até final do ano, por isso, implica uma repartição de encargos.  

 

Sobre o exemplo dado da barragem de Vales Mortos, a Sr.ª Vereadora Paula Pais refere que não se trata de 

um processo recente, já se arrasta há alguns anos, e o Sr. Presidente lembrou dos problemas ocorridos com 

o procedimento que foi aberto e isso prolongou no tempo a resolução deste assunto.  

 

 Deliberação 

De acordo com o disposto na alínea d), do n.º 1, e n.º 3, do Artigo 6.º, da Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a Câmara Municipal deliberou 

por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU e três votos contra dos eleitos do PS e CH, 

propor à Assembleia Municipal, a delegação no Presidente da Câmara, da competência para autorizar 

a assunção de compromissos plurianuais nas situações em que o valor do compromisso seja inferior 

ao montante de 99 759,58€, em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o 

prazo de execução de três anos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município  

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

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que a seguir se transcreve: 

 

«1 - No âmbito do ciclo anual de gestão, o órgão deliberativo municipal pronuncia-se no sentido de proceder à 

aprovação de um Mapa de Pessoal, que, de acordo com o planeamento dos serviços, quantifica e carateriza 

os postos de trabalho necessários ao desenvolvimento das atividades, atribuições e competências. 

Nos termos da legislação em vigor, designadamente os artigos 28º e 29º, do Anexo I, à Lei nº 35/2014, de 20 

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

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

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

dos recursos humanos que se venham a revelar necessário, para além dos inicialmente previstos. 

Em conformidade com o processo de transferência de competências, em curso, e que terá um avanço 

significativo no ano de 2022 na área da Educação, verifica-se a necessidade, conforme previamente 

informado, de promover o reforço de pessoal, na área operacional,   

Ainda na área da Educação, importa dotar o Município do adequado reforço de meios, de forma a responder 

afirmativamente à opção de assegurar internamente a execução dos circuitos especiais no âmbito dos 

transportes escolares. 

Neste sentido, e conforme levantamento de necessidade efetuado, propõem-se as seguintes alterações que 

resultam essencialmente, da verificação de necessidades que não se encontram suficientemente 

preenchidas. 

Os postos de trabalho previstos são os seguintes: 
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- 8 (oito) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Serviços 

Gerais, para o Gabinete de Ação Social e Educação; 

- 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional Administrativa, 

para o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude; 

- 6 (seis) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Serviços 

Gerais, para o Gabinete de Ação Social e Educação. 

- 5 (cinco) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Motorista 

de Ligeiros, para a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

 

2 - Do que antecede, resulta a presente proposta de criação dos referidos lugares, melhor identificados no 

Mapa de Pessoal (parcial), que se anexa, justificados de acordo com os seguintes fundamentos: 

 

Grupo de 

Pessoal/ 

Carreira 

Área 

Funcional 

Lugares a 

tempo 

indeterm. 

Lugares a 

tempo 

determin. 

Justificações 

 

Assistente 

Operacional 

 

Serviços 

Gerais  

  

8 

Para satisfação de necessidades transitórias na 

área de atuação do Gabinete de Ação Social e 

Educação, de forma a dar resposta ao aumento 

excecional e temporário da atividade, no âmbito 

do processo de transferência de competências 

na área da educação.  

 

Assistente 

Operacional 

 

Administrat. 

 

1 

 Para satisfação da necessidade permanente de 

um Assistente Operacional Administrativo para 

fazer face ao aumento do volume de trabalho 

verificado na área de atuação do Gabinete do 

Movimento Associativo, Desporto e Juventude. 

 

Assistente 

Operacional 

 

Serviços 

Gerais 

 

6 

 Para satisfação de necessidades permanentes  

na área de atuação do Gabinete de Educação 

e Ação Social, para garantir o regular 

funcionamento dos estabelecimentos escolares 

envolvidos, para prolongamento de horário das 

escolas do pré-escolar e fornecimento de 

refeições e ainda zelar pela limpeza, 

conservação e boa utilização das instalações 

abrangidas, bem como do material e 

equipamento didático necessário ao 

desenvolvimento educativo. 

 

Assistente 

 

Motorista 

 

5 

 Para satisfação de necessidades permanentes  

na área de atuação da Divisão de Mobilidade e 
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Operacional de Ligeiros Obras Municipais, à qual compete a gestão da 

frota de viaturas municipais, em resultado da 

decisão do Município de assegurar o serviço de 

transportes escolares, com recurso a meios 

próprios. 

 

3 - Foi solicitada a devida informação de cabimento à Unidade de Gestão Financeira, pelo documento interno 

10350/2021. Em conformidade procedeu-se à correção da ficha de cabimento com o número sequencial 

16567, relativa aos postos de trabalho a tempo indeterminado e da ficha de cabimento com o número 

sequencial 16570, relativa aos postos de trabalho a termo. 

Relativamente aos postos de trabalho, cujo início apenas se prevê no ano de 2022, será o respetivo encargo 

considerado aquando da elaboração do Orçamento Municipal. 

 

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

ccc), do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, 

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

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

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

Municipal de Serpa, para deliberação.» 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente explicou os motivos da necessidade da admissão de pessoal nesta 

área, e a necessidade de formação especifica para os motoristas de transportes escolares, tendo a Sra. 

Vereadora Paula Pais dito que compreende que seja necessário fazer estas admissões, dado que alguns 

circuitos de transportes escolares ficaram desertos, mas por se tratar de um ato de gestão, os eleitos do PS 

irão abster-se na votação deste assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão pergunta se já foi efetuado algum estudo a nível dos recursos humanos, para 

verificar se existem serviços da autarquia que tenham excedente de pessoal e que possam ser canalizados 

para outras áreas em que existe falta de funcionários. 

O Sr. Presidente informou que esta semana já se realizou uma reunião com todos os chefes de divisão para 

solicitar sugestões de melhoria dos serviços e um problema comum a todos os setores é a falta de 

funcionários e concretamente, em relação aos motoristas, para se conseguir assegurar os transportes 

escolares, há máquinas paradas e outros serviços que ficam por fazer. -------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

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

Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a 

favor dos eleitos da CDU e três abstenções dos eleitos do PS e CH, propor ao Órgão Deliberativo, a 

alteração ao Mapa de Pessoal do Município, nos termos acima indicados. 
 

 

11. Revisão n.º 4 ao Orçamento e revisão n.º 3 ao Plano Plurianual de Investimentos 

De acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) e 33º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e CH, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal, a revisão n.º 4 ao Orçamento e revisão n.º 3 ao Plano Plurianual de 

Investimentos, de acordo com os documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante.   

 

 

12. Consulta prévia para a aquisição de serviços de conservação e restauro do acervo do Museu 

Municipal de Etnografia de Serpa – Pedido de prorrogação da data de inicio de procedimento 

Na sequência do pedido apresentado pela Arterestauro – Conservação de Bens Culturais, Lda., através de 

email datado de 15 de outubro do corrente ano, a Divisão de Cultura e Património propõe que a Câmara 

Municipal responda favoravelmente ao pedido da empresa Arterestauro que, no seguimento da assinatura de 

contrato com o Município de Serpa para a realização do serviço de conservação e restauro do acervo do 

Museu Municipal de Etnografia, solicita a suspensão da execução das prestações que constituem o objeto do 

contrato e, consequentemente, a prorrogação do prazo de execução, dada a impossibilidade temporária do 

cumprimento do mesmo.  

No quadro dessa solução, que está prevista no Código dos Contratos Públicos (CCP), a entidade 

compromete-se a iniciar a execução dos trabalhos na segunda quinzena de janeiro do próximo ano. 

Consideram, pois, que a suspensão não compromete o termo final de execução do projeto de requalificação 
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do Museu Municipal de Etnografia, no qual os referidos trabalhos se inserem, dado que também existem 

atrasos nos processos da obra e da museografia. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de 

prorrogação da data de inicio de procedimento, respeitante à consulta prévia para a aquisição de 

serviços de conservação e restauro do acervo do Museu Municipal de Etnografia de Serpa. 

 

 

13. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 211, referente ao dia 9 de 

novembro de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.912.727,16€ (um milhão, novecentos e doze mil, 

setecentos e vinte e sete euros e dezasseis cêntimos) e 56.192,67€ ((cinquenta e seis mil, cento e noventa e 

dois euros e sessenta e sete cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

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

 

 

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

conhecimento das duas moções honrosas atribuídas ontem à Câmara Municipal, pelo Júri da 1.ª Edição do 

Prémio Autárquico, que destacam a iniciativa das IV Jornadas Municipais de Educação, edição de 2020, em 

que o tema foram os 75 anos do fim do Holocausto e o Programa Educar para a Tolerância/Convivência e 

Comunicação entre Culturas do Projeto Ser(pa)+Cidadão, Ser, Participar e Construir Identidades, no âmbito 

das candidaturas conjuntas do Município e Rota do Guadiana. --------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais começou por dar os parabéns pelas menções honrosas recebidas e refere que a 

iniciativa sobre os 75 anos do fim do Holocausto teve muito recetividade por parte dos alunos.  

Pergunta em que se situação se encontra o processo dos Passadiços do Pulo do Lobo e pergunta se já se 

encontra completo o Gabinete de Apoio à Presidência.  ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente fez uma breve introdução ao inicio deste processo dos passadiços, referindo os problemas 

logo no inicio que levaram à necessidade de expropriação do terreno, até aos diversos pedidos de 

prorrogação do prazo de conclusão da obra, apresentados pelo empreiteiro e informou que amanhã o 

Arquiteto que tem acompanhado a obra e o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica vão reunir-se com a equipa de advogados para verificar a possibilidade de se 

tomar posse administrativa da obra, pois neste momento, não há possibilidade de se continuar a trabalhar 

com este empreiteiro, pois recusa-se a cumprir o que se encontra estipulado no caderno de encargos, para 

colocar os materiais que lá constam e que a autarquia considera essenciais para a boa execução e 

segurança da obra.  

Sobre o Gabinete de Apoio à Presidência, informou que já se encontra completo, encontrando-se também já 

a exercer funções a Chefe de Gabinete, a Engª Susana Ramalho. ---------------------------------------------------------- 
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A Sr.ª Vereadora Paula Pais referiu ainda a situação da gare em Serpa, devido às queixas das pessoas sobre 

a falta de iluminação naquele espaço e a utilização das casas de banho, existindo dúvidas se elas pertencem 

ao café ou são de uso geral.  

O Sr. Presidente disse que irá verificar esta situação com os respetivos serviços da autarquia e numa próxima 

reunião será prestada informação sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Tomé Panazeite para fazer referência à colocação de lixo num terreno junto à 

escola de Vales Mortos e questiona se está prevista a limpeza deste espaço. 

Informou ainda que foi contactado por uma munícipe de Santa Iria, que solicitou apoio à Câmara para 

reparação do telhado da sua habitação, há cerca de 8 anos e que aguarda resposta da autarquia. Trata-se de 

dois reformados, com problemas de mobilidade.  

Alertou ainda para a situação em que se encontram alguns passeios, quase intransitáveis devido aos danos 

provocados pelas arvores e aproveita para alertar para o tipo de árvore a plantar nos passeios, para se 

minorar os estragos causados nos passeios e pergunta ainda se está prevista a reparação da Rua Manuel 

Dias Nunes, que está em muito mau estado e trata-se de uma das principais entradas na cidade.  

Por fim, abordou um assunto relacionado com as auxiliares de ação educativa, na sequência do contacto dos 

pais de uns alunos, referindo que algumas se encontram no final do contrato e pergunta se haverá 

continuidade do trabalho dessas funcionárias ou serão substituídas por outras auxiliares. 

  

Sobre o assunto do pedido de apoio para reparação da habitação da munícipe de Santa Iria, o Sr. Presidente 

disse que iria verificar o assunto com os respetivos serviços. 

Relativamente aos passeios e reparação da respetiva calçada, diz que está a decorrer um curso de formação 

de calceteiros e uma das prioridades será a reparação das caldeiras das árvores nos passeios.  

Sobre a Rua Manuel Dias Nunes é um assunto a ser analisado no âmbito de uma candidatura feita pela 

Câmara e que inclui também a Rua dos Fidalgos, a Rua das Portas de Beja, Rua Brás Gonçalves, Rua dos 

Barrigos.  

Em relação às auxiliares para as escolas, lembrou que consta da alteração ao Mapa de Pessoal a submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal, a admissão de assistentes operacionais de serviços gerais para 

responder às necessidades na área da educação e ação social.  ----------------------------------------------------------- 

 

Em relação ao lixo colocado junto à escola de Vales Mortos, o Sr. Vereador Francisco Godinho informou que 

existe um procedimento previsto com uma empresa para iniciar este mês, a limpeza deste e outros locais no 

concelho onde se verificam situações desta natureza e referiu a necessidade de se alterar hábitos para 

inverter esta situação de “lixeiras a céu aberto” e a autarquia também está a fornecer aos construtores os big 

bag para as obras não licenciadas. 

Sobre a questão das árvores, refere que é uma preocupação que existe, a escolha de espécies que possam 

coexistir com as pessoas, e já estamos a usar técnicas de plantação que não danifiquem os passeios, é 

usada tela e rega gota a gota e a utilização de espécies autóctones consomem menos água. ---------------------- 
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Sobre o assunto das auxiliares para as escolas, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho fez o ponto de situação na 

admissão de auxiliares desde o anterior ano letivo e referiu que se encontra proposto para alteração do mapa 

de pessoal, a admissão de mais 8 assistentes operacionais de serviços gerais a tempo determinado e 6 

assistentes operacionais de serviços gerais a tempo indeterminado para a satisfação de necessidades na 

área da educação e ação social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Ana Moisão que começou por perguntar se já existe alguma decisão sobre a 

sugestão que tinha apresentado para alteração do horário das reuniões públicas da Câmara. 

Sobre a necessidade de conservação do aqueduto, foi na última reunião referido que a situação seria 

analisada por uma equipa técnica que vinha durante o mês de novembro e questiona se já existe data 

prevista.  

Gostaria ainda de saber quais os incentivos que existem à natalidade no nosso Município e quais os esforços 

que a autarquia está a fazer para ajudar na resolução do problema de vagas insuficientes nas creches.  

Referiu ainda a existência de veículos abandonados na via pública – Rua do Rossio, em Serpa – e pergunta 

para quando está previsto a remoção destas viaturas.  

Por fim, questiona sobre o ponto de situação da transferência de competências, nomeadamente sobre os 

prazos e as rubricas que a nossa autarquia está disposta a implementar.  

 

O Sr. Presidente começou por responder sobre a proposta de alteração do horário das reuniões publicas do 

Órgão Executivo, dizendo que esse assunto depende da alteração ao Regimento, pelo que, solicitou que 

sejam apresentadas por escrito as alterações que pretendam que sejam analisadas.  

Sobre o aqueduto, ainda não está prevista a data para a deslocação da equipa técnica. 

Sobre os incentivos à natalidade, diz que não é com esses incentivos que iremos resolver o problema da 

desertificação do nosso território, pois o que incentiva é sentirmos que conseguimos dar aos nossos filhos, o 

melhor e mais do que aquilo que tivemos e isso não depende apenas de nós, depende da situação 

económica do País e do Governo central. 

 

Em relação à situação das creches, lembra que a autarquia sempre esteve disponível para colaborar, mas a 

resolução do problema depende da celebração de protocolos com a Segurança Social e que muitas vezes 

não têm a agilidade que desejamos.  

 

No que se refere ao assunto da transferência de competências, diz tratar-se de transferência de 

responsabilidades e encargos e quando chegar a devida altura, a Câmara cumprirá com a mesma dedicação 

que cumpre com as atuais competências, mas a forma como está a ser conduzido o processo de 

transferências não é a melhor e as transferências ocorrerão por decisão do Governo e não da Câmara.  

 

Sobre os carros abandonados na via pública, é uma situação que se verifica em diversos locais e primeiro a 

Câmara tem que notificar os proprietários e só depois é que podemos atuar, removendo as viaturas para 

locais próprios e é uma questão que o município está a analisar, pois esses locais têm que cumprir regras 

ambientais necessárias ao depósito destes veículos.  
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Em relação a esta última questão, o Sr. Vereador Francisco Godinho acrescenta que já existe um 

procedimento para a identificação das viaturas abandonadas no concelho e já temos muitas identificadas, 

quer por ações de fiscalização ou por via de denuncia de particulares e a sua remoção é um processo 

demorado, pois é necessário cumprir os procedimentos legais, em articulação com o Serviço de Finanças e a 

GNR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Período de Intervenção do Público 

Começou por intervir a munícipe Filipa Pegas para abordar um assunto relacionado com um imóvel que 

adquiriu no centro histórico. Considerou que a calçada da rua onde se situa o imóvel está em mau estado de 

conservação e decidiu colocar uma barra em cimento nessa calçada, junto à sua habitação, mas foi 

informada pelos fiscais da autarquia que essa barra de cimento é ilegal.  

Na sua opinião, essa barra não causa problemas e informa que só irá proceder à sua remoção, quando a 

Câmara Municipal proceder ao arranjo da calçada. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente informou a munícipe que irá solicitar o processo aos respetivos serviços, para análise.  

 

Seguiu-se o munícipe Daniel Veiga, residente em Serpa, que começou por dizer que tentou em diversas 

reuniões, que se procedesse a uma alteração do plano de pormenor do centro histórico, que considera 

limitativo e desatualizado, nomeadamente na proibição do uso de pvc e alumínio. Sugere que se desenvolva 

um ou dois desenhos-tipo passiveis de ser avaliados na sua arquitetura, que permitam o uso daqueles 

materiais e se enquadrem no centro histórico e considera que seria vantajoso que o município não estivesse 

a aguardar a apresentação pontual de propostas, na sua opinião, deveria a Câmara promover uma discussão 

sobre o centro histórico, com técnicos e munícipes, para que se pudesse apresentar uma proposta de 

alteração do plano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda o Sr. Manuel Cancio Afonso, residente em Pias, para saber o ponto de situação dos projetos 

de remodelação de alguns edifícios no concelho, tendo o Sr. Presidente explicado que se tratou de uma 

candidatura conjunta, são projetos financiados e alguns já estão em andamento, com procedimento aberto. 

 

Usou também da palavra o Sr. António Mariano, residente em Pias, que solicitou informação sobre o 

processo da construção da ciclovia em Pias e alertou para a necessidade de limpeza da ponte romana do 

Enxoé, cujas silvas já quase cobriram a ponte e também referiu a necessidade de se alertar o Ministério da 

Cultura para a situação de degradação da torre do relógio do mercado velho, em Pias. 

O Sr. Presidente agradece os alertas sobre a situação da torre do relógio em Pias, bem como a ponte romana 

do Enxoé e em relação ao processo da ciclovia irá solicitar informação atualizada aos serviços da autarquia.  
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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: 

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

 Alteração n.º 16 ao Orçamento e alteração n.º 10 ao Plano Plurianual de Investimentos 

 Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 2021/2022 – 

5.ª fase 

 Campanha Feliz Natal com o Comércio Local 2021 

 Empreitada de execução da Casa Mortuária de Brinches – Libertação das garantias bancárias 

 Sociedade de Instrução e Recreio 5 de Outubro de Vale de Vargo – Proposta de atribuição de 

subsidio  

 21.ª Feira do Queijo do Alentejo – 25 a 27 de fevereiro de 2022 

 Proposta de celebração do 25 de novembro como efeméride municipal  

 Proposta de delegação de competências para a assunção de compromissos plurianuais  

 Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município  

 Revisão n.º 4 ao Orçamento e revisão n.º 3 ao Plano Plurianual de Investimentos 

 Consulta prévia para a aquisição de serviços de conservação e restauro do acervo do Museu 

Municipal de Etnografia de Serpa – Pedido de prorrogação da data de inicio de procedimento 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h15 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 18 

de outubro de 2021, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 
 

      O Presidente da Câmara                                            A Secretária  

                     
_______________________________   _________________________ 
   João Francisco Efigénio Palma                                Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 23/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 10 de novembro de 2021 

 
 
 
ANEXO 1–Alteração n.º 16 ao Orçamento e alteração n.º 10 ao Plano Plurianual de Investimentos 

 

 

ANEXO 2 – Revisão n.º 4 ao Orçamento e revisão n.º 3 ao Plano Plurianual de Investimentos 


