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ATA N.º 19/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 31 de agosto de 2022 

 

 

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: 14H30  

 

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 19/2022 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 31 de 

Agosto de 2022, pelas catorze 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 18/2022 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 24 de novembro, colocou-se à 

consideração a ata n.º 18, relativa à reunião realizada no dia 17 de agosto, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. Presidente da Câmara e das Sras. Vereadoras 

Paula Pais e Odete Borralho, por não terem participado na reunião. --------------------------------------------------------- 

 

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

art.º53º 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. Licenças de recinto improvisado 

3. Alteração n.º 9 ao Orçamento e alteração n.º 8 às GOP 

4. Pedido de apoio para a Futurama – Ecossistema Cultural e Artístico do Baixo Alentejo 2022 

5. Plano Municipal de Auxílios Económicos para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 

2022/2023 

6. Empreitada de requalificação da Rua dos Fidalgos, em Serpa (conclusão dos trabalhos) – Abertura de 

procedimento 

7. Área de serviço de autocaravanismo – Parque de campismo/autocaravanismo de Serpa – Proposta de 

aprovação de projeto de execução  

8. Proposta de apoio às IPSS no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19 – 2.ª Fase/2022 

9. Constituição de compropriedade do prédio rústico denominado “Corte de Messangil ou Almojafas”, 

em Vale de Vargo – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

10. Adenda ao protocolo celebrado entre a Universidade de Évora, o ICNF e a Câmara Municipal de Serpa 

– Estudo Geobotânico da Serra de Ficalho 

11. Aquisição de prédio urbano sito na Rua dos Canos, n.º 10, 24 e 26, em Serpa  

12. Proposta de contrato de delegação de competências do Município de Serpa, nos Diretores dos 

Agrupamentos de Escolas n.º 1 e n.º 2 de Serpa 

13. Resumo Diário da Tesouraria 
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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 e n.º 6 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:  

 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão Festas de Ficalho 12811 
2022.08.10 

Bailes  
Entre 13 e 18 de agosto 

Ruído e recinto  
improvisado 

55,90€ 

Movimento de Defesa do 
Hospital de S.Paulo, 
representado por Duarte Nuno 
Pereira Lobo 

12893 
2022.08.11 

Reunião 
Dia 12 de agosto 

Utilização da Sala 
da Abóbada do 
cine-teatro de 

Serpa 

18,00€ 

 

 

2. LICENÇAS DE RECINTO IMPROVISADO 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, ratificar os seguintes despachos, proferidos pelo Sr. Vice-Presidente, 

respeitantes ao licenciamento de recinto improvisado:  

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização 

Data do 
despacho  

Comissão de Festas 
de Pias 

Brincadeira com vacas 
 

12298 
2022.08.02 

Dias 26, 27 e 
28 de agosto 

2022.08.16 

Hernâni Filipe 
Lebre Rogado 

Musica ao Vivo, 
durante as Festas de 

Pias 

11978 
2022.07.27 

Dias 23 a 30 
de agosto 

2022.08.19 

 
 

3. ALTERAÇÃO N.º 9 AO ORÇAMENTO E ALTERAÇÃO N.º 8 ÀS GOP 

Procedeu-se à análise do assunto respeitante à alteração do Orçamento e GOP, tendo começado por intervir a 

Sr.ª Vereadora Paula Pais para questionar sobre as alterações que foram efetuadas no projeto de arquitetura e 

especialidades “Taberna dos Camponeses”, que justifiquem o reforço. Questionou ainda sobre o reforço para a 

aquisição de serviços de deservagem; a atribuição de subsídios às associações e o espaço multiusos. 

 

O Sr. Presidente informou que as alterações ao projeto da Taberna dos Camponeses, tem em vista a adequação 

ao respetivo projeto de museografia que está previsto para aquele espaço. O reforço para os serviços de 

deservagem, refere-se a contratações a efetuar futuramente; a atribuição de subsídios às associações, são os 

valores que habitualmente a Câmara delibera como apoio anual e quanto ao espaço multiusos, a verba 

destina-se à aquisição de aparelhos de ar condicionado. ----------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª vereadora Ana Moisão questionou ainda sobre as verbas previstas sobre a aquisição de projeto para a 

Rua Manuel Dias Nunes, tendo o Sr. Presidente respondido que esta é uma das ruas prioritárias em Serpa, 



                                                                                                                    Ata n.º 19 – 31/08 
 
2022 

 

Pág. 4 

 

devido ao mau estado de conservação em que se encontra e será efetuada uma requalificação integral, obra 

essa que foi candidatada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com o artigo 33.º n.º 1, alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com três abstenções dos eleitos do PS e Chega, aprovar a 9.ª alteração ao Orçamento 

e 8.ª alteração às GOP da Câmara Municipal, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela 

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

 

 

4. PEDIDO DE APOIO PARA FUTURAMA – ECOSSISTEMA CULTURAL E ARTÍSTICO DO BAIXO ALENTEJO 

2022 

Através de informação datada de 1 de agosto, a Divisão de Cultura e Património refere que, a Futurama é um projeto 

colaborativo, multidisciplinar e transfronteiriço que promove sinergias entre os municípios do Baixo Alentejo - Beja, 

Serpa, Mértola, Castro Verde e, este ano, Vidigueira, nas áreas do património cultural, natural e mineiro – museus, 

teatros, património, natureza e minas, nos campos artísticos das artes visuais, performativas, música, cinema, arte 

sonora, arquitetura e práticas tradicionais do Baixo Alentejo, visando públicos rurais e urbanos. 

Tem a direção de John Romão, responsável pela BOCA – Biennial of Contemporary Arts, uma associação cultural focada 

na produção e programação de artes contemporâneas, com sede em Lisboa. 

Na parceria iniciada em 2021, a programação Futurama, mesmo em cenário de pandemia, conseguiu criar momentos 

únicos no contacto com as artes contemporâneas. Houve momentos nas constelações, como os vividos entre Conan 

Osíris e Os Alentejanos, por exemplo ou o concerto /instalação A Revolução Somos Nós, entre o Conservatório Regional 

do Baixo Alentejo e a Escola António Arroio, as iniciativas com os alunos da Escola Secundária ou as apresentações das 

residências artísticas no Musibéria que conseguiram trazer ao território muitos artistas contemporâneos e pô-los e 

trabalhar e interagir com a comunidade local. 

 

Para este ano, apresentam como grande novidade, o Festival Futurama que será o culminar do trabalho desenvolvido na 

programação de 2022 nos municípios envolvidos e nas diferentes áreas, seja no cante, no trabalho nas escolas, pondo 

ainda um pé em parcerias comissionadas com a Andaluzia e o reforço com as parcerias locais, designadamente com os 

alunos do ensino secundário da Escola Secundária de Serpa, Baal e os grupos corais, entre outros. 

O Futurama tem como apoios estratégicos a DGARTES/Ministério da Cultura, os municípios de Castro Verde, Mértola, 

Vidigueira, a Direção Regional de Cultura do Alentejo e o Plano Nacional das Artes/Ministério da Educação e o Alto 

Patrocínio da Presidência da República 

Solicitam o apoio de 10 000€ para o desenvolvimento da programação que a seguir se apresenta: 

 

Proposta de programação 

1. Residência Artística de Novas Criações; 

2. O Que é isso do Contemporâneo?, para um público escolar, em articulação com o Plano Nacional das Artes com a 

promoção de diálogo direto dos alunos com artistas contemporâneos que participam nas residências, constelações, 

Cantexto; 

3. Artistas nas Escolas – em parceria com o Plano Nacional das Artes, promove residências de criação artística e 

workshops dirigidos por artistas contemporâneos nas escolas secundárias. Propõem em Serpa, o projeto artístico 

Musa Paradisíaca cujos resultados serão apresentados no Festival Futurama (ver adiante); 

4. Workshop sobre Intervenções Artísticas Visuais no Espaço Público – pelo artista contemporâneo AKA Corleone; 

5. Geração Futurama – dirigido a jovens entre os 15 e os 25 anos, à semelhança do que aconteceu na edição de 2021, 

mas prevendo também reuniões presenciais entre jovens do Baixo Alentejo; 

6. Festival Futurama– durante 2 dias, diversos espaços do município, entre museu, teatro, praça, escola e espaço 

natural, com a seguinte programação: 
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 Concerto Cantexto - Apresentação dos 8 projetos do Cantexto dos 4 municípios envolvidos. Cantexto funde 

as palavras Cante e Texto, ao reunir grupos corais e escritores portugueses com percursos consolidados. Em 

Serpa o projeto foi iniciado em 2021 com os grupos corais e etnográficos da Casa do Povo de Serpa e da 

Academia Sénior e os escritores Matilde Campilho e Gonçalo M. Tavares; 

 Concerto inédito comissionado entre um artista português e um artista andaluz de flamenco;  

 Concerto “Música cigana Camões Yanomani / A Soma dos Seus”, de António Poppe e La Família Gitana 

 Programação dos Embaixadores Futurama locais: escolha de 1 músico/DJ local e 1 artista visual local para o 

encerramento; 

 Exposição e performance – resultante da atividade Artista na Escola, com os alunos da Escola Secundária de 

Serpa; 

 Mural/intervenção visual – no espaço público em diálogo com o município; 

 Talks, com convidados institucionais 

 

Assim, consideram que o Município de Serpa deve continuar o apoio à atividade Futurama em 2022, pelo valor de 

10.000€, como proposto pelo requerente. 

Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, os relatórios de atividades da Futurama 2021. ----------------------- 

 

 Intervenções  

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Tomé Panazeite perguntou se o valor de 10.000€ é transversal a todos os 

municípios, tendo a Sr.ª Vereadora Odete Borralho respondido que o projeto é apresentado individualmente 

aos municípios e são estes que escolhem o que pretendem desenvolver no seu município e o valor a pagar por 

cada Câmara é em função daquilo que escolheram.  

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão comentou o facto de estar referido nos documentos, as atividades no museu e perguntou a 

que museu se referem.  

No Festival de 2021, na 2.ª Constelação da Visualidade foi abordado o tema da muralha e da nora de Serpa. Gostaria de 

saber se, no Festival para 2022, também está previsto abordar este tema. 

Sobre estas questões, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho respondeu que irá verificar o assunto com os respetivos serviços e 

posteriormente será prestada essa informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, prestar um apoio financeiro à 

FUTURAMA – Ecossistema Cultural e Artístico do Baixo Alentejo, no valor de 10.000€ (dez mil euros), para as 

atividades a realizar no corrente ano – Festival Futurama. -------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. PLANO MUNICIPAL DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 

ANO LETIVO 2022/2023 

A Divisão de Educação e Juventude, em informação datada de 24 de agosto do corrente ano, para 
cumprimento das competências do Município em matéria de Ação Social Escolar, nomeadamente apoio para 
refeições e material escolar, aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, conforme previsto na alínea hh) do nº 1, 
do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, remete-se para apreciação e deliberação em reunião de 
câmara, o Plano Municipal de Auxílios Económicos para os alunos do 1º ciclo do ensino básico, referentes às 
candidaturas que deram entrada até à presente data. 
 
O posicionamento dos alunos foi efetuado de acordo com o Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho, do 
Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, com as alterações introduzidas pelo 
despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação. 
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Para atribuição deste apoio a Unidade de Gestão Financeira procedeu ao compromisso com o nº sequencial 
31474. 
 

 Intervenções 
Interveio a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para questionar que outros apoios têm os alunos com necessidades 

educativas especiais e solicitou também que informem sobre os critérios que definem quem faz parte dos 

alunos itinerantes. Referiu ainda que, pela análise que faz dos dados apresentados, depois da União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), é a freguesia de Pias que regista mais pedidos de apoio e 

gostaria de saber se os eleitos da CDU retiram alguma conclusão deste facto. ------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho informa que, no que se refere a crianças com necessidades educativas 

especiais, a única coisa que altera com a transferência de competências é o transporte, que passou a ser 

responsabilidade da autarquia. Contudo, para o próximo ano letivo, a Câmara descentralizou essa 

competência, dado que é necessário que a autarquia se adapte e faça os investimentos necessários para 

cumprir a legislação no que respeita à particularidade no transporte dessas crianças. A autarquia acompanha 

estas situações, mas o acompanhamento em sala, por se tratar da área pedagógica é da competência das 

escolas e para uso do centro escolar e EBI existe uma sala de apoio à multideficiência e existem auxiliares e 

professores contratados para apoio a esses alunos. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sobre a segunda e terceira questão colocada, o Sr. Presidente informou que está estipulado pelo Ministério da 

Educação, os critérios para definição de alunos itinerantes, onde estão incluídos, por exemplo, os alunos de 

etnia cigana e os alunos cujos pais sejam imigrante e com trabalhos sazonais.   

Quanto ao numero de pedidos de apoio da freguesia de Pias, terá a ver com o facto de existirem mais famílias 

com rendimentos mais baixos e uma comunidade que tem um maior número de filhos, bem como o facto de 

ser um território de intervenção prioritária, e no caso dos pais que recebem RSI, automaticamente os filhos 

são incluídos nos auxílios económicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de auxílios económicos aos alunos do 1.º 

ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2022/2023, que consta dos anexos à presente ata, dela fazendo 

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

 

 

6. EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DOS FIDALGOS, EM SERPA (CONCLUSÃO DOS TRABALHOS) 

– ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

Através de informação datada de 24 de agosto, o Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública refere a 

necessidade de se proceder à abertura de procedimento para a Empreitada de Requalificação da Rua dos 

Fidalgos (Conclusão dos Trabalhos). 

 

Neste contexto e atendendo que o valor estimado da obra é de € 196.899,71 (cento e noventa e seis mil 

oitocentos e noventa e nove euros e setenta e um cêntimos) a acrescer a taxa de IVA legal em vigor, 

cabimento sequencial n.º26651 de 23 de agosto, submete-se para apreciação do Órgão Executivo, nos termos 

do artigo 36º, nº 1 do Código dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo D.L nº 111-B/2017 de 31 de agosto na sua atual 
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redação, conjugado com o artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, a seguinte 

proposta: 

 

a) Escolha de procedimento de formação de contrato, através de concurso público sem publicidade 

internacional, de acordo com o disposto no art 38º e artº19, nº1, alínea b), ambos do Código dos 

Contratos Públicos, conjugado com o Regulamento Delegado UE 2021/1952 da Comissão, de 10 de 

novembro1; 

b) Aprovar as peças do procedimento2, de acordo com o disposto no artº40, nº1, c) e nº 2 do CCP, 

complementado pelo artigo 33.º, n.º 1 alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação; 

c) Que o Júri seja composto pelos seguintes elementos efetivos: Chefe da DMOM, Maria José Moreira, 

como Presidente; Chefe da DF, Rui Costa e o Técnico Superior do SAT, David Dias, como Vogais.  

Como elementos suplentes, o Técnico Superior do SAT, Daniel Casteleiro e Nuno Canhita, Técnico 

Superior do SACP. 

 

 Intervenções 

Começou por intervir a Sr.ª Vereadora Paula Pais para fazer referência ao elevado valor para a conclusão dos 

trabalhos e mais uma vez, alertar para a necessidade de planeamento, para evitar situações como esta, tendo 

a autarquia já várias obras nesta situação e que se deveria seguir o bom exemplo de algumas autarquias que 

têm conseguido evitar problemas desta natureza. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão perguntou se o Júri é o mesmo do anterior concurso e como 

o Sr. Presidente não fez parte do anterior executivo, que iniciou este projeto, deixa a sugestão para que os 

técnicos e/ou os chefes de divisão, estejam presentes nas reuniões da Câmara, pois já começa a ficar cansada 

que, sempre que coloca uma questão, obtenha a resposta de que o assunto vai ser verificado com os serviços.  

Manifesta novamente o seu desagrado pelo aumento do custo da obra (mais de 100%), que na sua opinião, 

demonstra que o projeto foi mal conduzido. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que a Sr.ª Vereadora Ana Moisão, mais do que uma vez, tem posto em causa a 

honorabilidade dos políticos e técnicos da autarquia, colocando em causa o profissionalismo e honestidade de 

quem trabalha nestes processos e se tem essas duvidas, devem ser colocadas ao Ministério Público, porque, 

da parte da Câmara, o processo cumpriu o que está legalmente estipulado e se a empresa não reunisse as 

condições legais, não lhe teria sido adjudicada a obra.  

Quanto aos elementos do júri, os seus nomes constam da ata da reunião em que foi aprovado o anterior 

procedimento e no que se refere à presença dos técnicos nas reuniões da Câmara, lembra que, neste 

mandato, já estiveram presentes técnicos da área do urbanismo, do ambiente e da arqueologia, para 

prestarem esclarecimentos, sempre que se considerou necessário. --------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

                                                           
1L_2021398PT.01002301.xml (europa.eu) 
2 Programa de Procedimento e Caderno de Encargos 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1952&from=EN


                                                                                                                    Ata n.º 19 – 31/08 
 
2022 

 

Pág. 8 

 

Ainda sobre esta obra, o Sr. Vereador Francisco Godinho disse que a empresa não pode ser 

desresponsabilizada, porque o empreiteiro deveria ter questionado o que considerasse necessário corrigir, na 

fase de erros e omissões e se não levantaram qualquer questão, é porque concordaram com o projeto e 

caderno de encargos e assumiram a obra nos termos apresentados no concurso. -------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos eleitos do PS e 

CHEGA e os votos a favor dos eleitos da CDU, iniciar o procedimento de concurso público sem publicidade 

internacional, para a empreitada de requalificação da Rua dos Fidalgos, em Serpa (conclusão dos trabalhos), 

de acordo com o disposto no art 38º e artº19, nº1, alínea b), ambos do Código dos Contratos Públicos, 

conjugado com o Regulamento Delegado UE 2021/1952 da Comissão, de 10 de novembro e aprovar as peças 

do procedimento, nos termos do artº40, nº1, c) e nº 2 do CCP, complementado pelo artigo 33.º, n.º 1 alínea 

f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as quais se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

Mais foi deliberado, que o Júri seja composto pelos seguintes elementos efetivos:  

- Chefe da DMOM - Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, Maria José Moreira, como Presidente;  

- Chefe da Divisão Financeira, Rui Costa, como vogal 

- Técnico Superior do Serviço de Apoio Técnico da DMOM, David Dias, como vogal 

Como elementos suplentes, o Técnico Superior do Serviço de Apoio Técnico da DMOM, Daniel Casteleiro e 

Nuno Canhita, Técnico Superior do Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública. 

 

 

7. ÁREA DE SERVIÇO DE AUTOCARAVANISMO – PARQUE DE CAMPISMO/AUTOCARAVANISMO DE SERPA 

– PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

O Serviço de Apoio Técnico da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, através de informação datada de 24 
de agosto do corrente ano, remete para análise, com vista à aprovação pela Câmara Municipal, o Projeto de 
Execução relativo às alterações que se pretendem introduzir na Área de Serviço de Autocaravanismo 
existente no Parque de Campismo/Autocaravanismo de Serpa, inserido na Linha de Apoio à Valorização 
Turística do Interior - rede de ofertas de infraestruturas de apoio ao auto caravanismo - Turismo do 
Alentejo. 
 
O Projeto proposto já mereceu despacho de aprovação em reunião de Câmara de 22.04.2020. No seguimento 
deste, procedeu-se à abertura de um procedimento de contratação publica - CP19/2021, com vista à 
adjudicação da execução dos trabalhos - Empreitada. Este procedimento foi concluído em situação de deserto. 
 
Pretende-se a esta data dar inicio a novo procedimento de contratação publica, com vista à execução dos 
trabalhos, para o que, é necessário proceder-se à aprovação do projeto e estimativa orçamental, agora 
apresentados. 
 
Mantendo-se os mesmos pressupostos do projeto aprovado em 22.04.2020, a única alteração que merece 
destaque é o acerto do valor da Estimativa Orçamental aos valores atuais de mercado - seja de mão de obra 
como de materiais, que registaram nos últimos dois anos uma subida anormal e acentuada de preços, factual e 
amplamente divulgada.  
 
Análise do projeto e proposta de preço 
Com cerca de 13.242,00 m2 de área destinada a este equipamento, propõe-se a definição de 21 alvéolos para 

parqueamento de autocaravanas, dos quais, cerca de 17 para utilização individual e 4 duplos (num total de 25 

autocaravanas), dotados de pontos de disponibilização de água e de energia elétrica; reformulação da Estação 
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de Serviço existente, dotando-a de capacidade de utilização por parte de até 3 veículos em simultâneo e 

construção de edifício novo, com instalações sanitárias. 

 

Quadro Sinóptico: 

 

 

 

 

Planta Síntese 
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Perfil de áreas de parqueamento - Alvéolos 

 

Mantém-se o pressuposto de parte dos serviços previstos na Portaria 1320/2008 de 17 de novembro e demais 

legislação aplicável ao objeto em estudo, serem prestados no edifício da portaria existente. 

Tendo como objetivo, não só o parqueamento de veículos, mas também a definição de uma área de lazer 

assente em critérios de sustentabilidade e conceitos “ecofriendly”, cerca de 40% da área destina-se a espaços 

livres e de lazer e, sempre que possível, áreas de circulação e de parqueamento são definidas por pavimento 

permeável. Todas estas áreas respeitam as normas de acessibilidade definidas no Dec. Lei nº 163/2006 de 8 de 

agosto. 

É proposta a construção de um edifício de Instalações Sanitárias com cerca de 90,85 m2. 

Na proposta paisagística encontra-se definida uma área de eco-ponto para separação de resíduos, acessível de 

forma direta pelo exterior do recinto por parte dos veículos de recolha de resíduos sólidos urbanos. 

Os espaços verdes são propostos de forma a constituírem cortinas arbóreas para definição de áreas de 

privacidade do parque, mas também como barreiras redutoras de ruídos.  

Estas áreas deverão ter uma manutenção reduzida e uma rede de rega eficiente. 

É prevista a adoção de painéis solares para aquecimento de águas, iluminação exterior autossuficiente com 

colunas com sistema fotovoltaico integrado, iluminação dos edifícios com sensores de deteção automática, 

torneiras com temporizador e demais procedimentos com vista à eficiência energética e de gestão de recursos 

em todo o parque. 

Para além destes trabalhos, são ainda propostas a execução de redes de infraestruturas de abastecimento de 

águas, redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, rede elétrica e equipamento de segurança 

contra incendio. 

Para maior pormenorização do projeto, propõe-se a leitura da Memória Descritiva, que se anexa à informação, 

bastante clarificadora da intervenção. 

Estimativa Orçamental: 

É estimado um valor base para execução dos trabalhos de 401.097,05€ - valor sem IVA - considerando: 
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Prazo de Execução: 

Estima-se um prazo de 6 meses para a execução dos trabalhos indicados, considerando: 

 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que se trata de um projeto com alguns anos, e aquando 

da sua aprovação o valor previsto para o investimento era de 178.500,00€ e de acordo com o projeto agora 

apresentado, mantém-se a mesma área destinada a este equipamento, com as mesmas características, não 

tem alterações substanciais, por isso, questiona o que levou os técnicos a chegar ao valor agora definido de 

401.097,05€, para além da alteração no custo dos materiais, o que terá justificado esta discrepância para mais 

do dobro do custo inicialmente previsto. Questionou ainda sobre o valor da comparticipação nesta 

candidatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, conforme está descrito na informação técnica, trata-se de um acerto no valor da 

estimativa orçamental aos valores atuais do mercado, no que se refere a mão de obra e materiais, pois as 

empresas estão a aumentar substancialmente os orçamentos, em face dos custos atuais do mercado. Quanto 

ao financiamento, informa que o valor ronda os 100.000,00€. --------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e do CHEGA e os votos a 

favor da CDU, aprovar o projeto de execução relativo às alterações na Área de Serviço de Autocaravanismo 

existente no Parque de Campismo/Autocaravanismo de Serpa, de acordo com a Memoria Descritiva, 

Estimativa Orçamental da proposta, Planta Síntese da intervenção, Perfil das áreas de parqueamento, 

Planta das Instalações Sanitárias e Alçados do edifício e Planta da Estação de Serviço, que se anexam à 

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

 

 

8. PROPOSTA DE APOIO ÀS IPSS NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19 – 2.ª 

FASE/2022 

A Divisão de Ação Social, Habitação e Saúde, no âmbito dos critérios aprovados em reunião de Câmara de 

16.02.2022, informa em 18 de agosto do corrente ano, que foram rececionadas nos serviços, despesas 

referentes à segunda fase das respetivas candidaturas (até 06 de agosto de 2022), por parte das seguintes 

entidades:  

- Fundação Viscondes de Messangil (ERPI, SAD e creche) 

- Centro Social de S.Jorge e Nossa Senhora das Pazes (ERPI; SAD) 

 

De acordo com os critérios de atribuição para 2022, propõe-se a atribuição à Fundação Viscondes de 

Messangil do valor de 4 547,44€ referente às valências Creche, ERPI e SAD e ao Centro Social S. Jorge e Nossa 

Senhora das Pazes (ERPI; SAD) o valor de 706,23€ referente às valências ERPI e SAD.  

Estima-se um investimento do município no valor total de 5.253,67€ referente à II fase das candidaturas e a 

50% da comparticipação da despesa apurada, de acordo com as despesas entregues naquele serviço, segundo 

o seguinte quadro: 

 

APOIOS IPSS (COVID 19) 

II FASE CANDIDATURA 2022 

       

INSTITUIÇÃO DESPESAS 50% COMPARTICIPAÇÃO 

Fundação Viscondes de 
Messangil  

9.094,87€  
4.547,44€  

Centro Social S. Jorge e 
Nossa Senhora das Pazes 

1.412,46€  
706,23€  

TOTAL 10.507,33€  5.253,67€   

 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, acima apresentada, para apoio 

à Fundação Viscondes de Messangil e ao Centro Social S. Jorge e Nossa Senhora das Pazes, no âmbito das 

medidas de combate à pandemia Covid-19. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DO PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “CORTE DE MESSANGIL OU 
ALMOJAFAS”, EM VALE DE VARGO – REQUERENTE: JOANA RAQUEL PRIOR NETO 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 16 de 
agosto do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à 
constituição de compropriedade, decorrente da PARTILHA, por óbito de Maria Adelisa Condeças Soares e 
marido Manuel Augusto Pereira Martins, em comum e partes iguais, aos herdeiros Marie-France Pereira 
Martins e a Manuel Augusto Pereira Martins, do prédio rústico denominado “Corte de Messangil ou 
Almojafas”, sito ao artigo 22, da secção G, da (extinta) freguesias de Vale de Vargo, com a área total de 2,8000 
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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10. ADENDA AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE DE ÉVORA, O ICNF E A CÂMARA 

MUNICIPAL DE SERPA – ESTUDO GEOBOTÂNICO DA SERRA DE FICALHO 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 4 de julho do corrente ano, tendo em 

conta a necessidade de salvaguardar o alojamento e as refeições para os técnicos, propõem a adenda relativa 

à clausula 4.ª do protocolo celebrado com a Universidade de Évora e o ICNF, em 7 de março de 2022: 

 

Protocolo de colaboração 
Em reunião de Câmara de ….. de ………. de 2022 foi deliberado aprovar a alteração da 

Cláusula  4ª deste protocolo, nos termos que aqui se transcreve: 

 

Cláusula Quarta 

Obrigações da Câmara Municipal de Serpa 

Cabe à Câmara Municipal de Serpa intervir e manter os seus espaços urbanos, utilizando espécies da flora autóctone da 

Serra de Ficalho, contribuindo desta forma, quer para a sua valorização e preservação, quer para a adaptação aos 

processos de alterações climáticas;  

Coletar informação científica relevante, que possa ser utilizada como instrumento de defesa deste património, 

salvaguardando e valorizando-o; 

Avaliar as condições de incluir esta informação ao nível dos Instrumentos do Ordenamento do Território; 

Edição do livro prático e avaliação das condições para reimpressão do livro “A Serra de Ficalho, Flora e Vegetação; 

Entregar os exemplares recolhidos de cada planta, sendo que um será enviado para herbário em Espanha, prevendo-se 

durante o período de duração do trabalho 5 deslocações a Badajoz, para entrega e estudo das espécies encontradas; 

Disponibilizar alojamento dos Técnicos da Universidade de Évora, durante os meses em que efetue trabalho de campo; 

Garantir uma viatura para as deslocações semanais ao campo; 

Acompanhamento de técnicos da Câmara Municipal de Serpa para recolha fotográfica e registo dos percursos, quando se 

justifique; 

Assegurar as refeições de pequeno almoço no valor de 3.50€, almoço no valor de 5€ e jantares no valor de 13€, dos 

Técnicos da Universidade de Évora, durante o período vigente do protocolo, de acordo com a cláusula terceira.  

 

….., de …… de 2022 

Pela Câmara Municipal de Serpa 
 

____________________________________ 
João Francisco Efigénio Palma 

 (Presidente da Câmara Municipal de Serpa) 
 

Pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P, 
 

___________________________________________________ 
Olga Cristina Carrasco Martins 

(Diretora Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo) 
 
 

Pela Universidade de Évora 
 

____________________________________ 
Ausenda de Cáceres Balbino  

(Vice-Reitora da Universidade de Évora) 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da adenda, acima transcrita. 
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11. AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO SITO NA RUA DOS CANOS, N.º 10, 24 e 26  

O Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e Fiscalização, em informação datada de 28 de 

agosto, refere que, na reunião da Câmara Municipal de 13/05/2020, foi deliberado, por unanimidade, adquirir 

o prédio urbano sito à Rua dos Canos, n.º 10, 24 e 26, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 1767/20080404 e inscrito na matriz predial urbana da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria) sob o artigo 1245, pelo valor global de 40 000,00€ (quarenta mil euros), à Associação “Sociedade 

Filarmónica de Serpa”, nas seguintes condições: 

- Com a celebração do contrato promessa de compra e venda: o pagamento de 5 000,00€; 

- Com a notificação do Banco à Associação para a liquidação antecipada do contrato de locação financeira e 

celebração da escritura de compra e venda: o pagamento de 34 000,00€; 

- Com a celebração da escritura de compra e venda do imóvel entre o Município e a Associação: o pagamento 

dos remanescentes 1 000,00€. 

Em conformidade com o deliberado foi efetuado o pagamento inicial de 5 000,00€, ainda no mês de maio de 

2020.  

Sucede que, até à presente data e também por força das especiais circunstâncias vividas desde o inicio de 

2020, decorrentes do estado de pandemia e consequentes limitações à atividade normal das instituições, 

ainda não foi possível concluir junto do Millennium BCP, o processo para a liquidação antecipada do contrato 

de locação financeira. 

Em face ao exposto, propõe-se o pagamento de outra prestação, no idêntico montante de 5 000,00€, por 

conta e antecipação do preço final acordado. 

Em conformidade com o exposto e considerando que nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea g), do Anexo I, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de 

valor até 1000 vezes a RMMG, propõe-se para apreciação e deliberação pelo órgão executivo. 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento de outra 

prestação, no valor de 5.000€ (cinco mil euros), por conta e antecipação do preço final acordado.  

 

 

12. PROPOSTA DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SERPA NOS 

DIRETORES DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS N.º 1 e N.º 2 DE SERPA 

A Divisão de Educação e Juventude, em informação datada de 26 de agosto, refere que, em reunião de câmara 

de 30 de Março de 2022 foi deliberado, para o 3º período do ano letivo 2021/2022, a delegação nos Diretores 

de Agrupamento de Escolas das matérias associadas à gestão dos respetivos estabelecimentos de ensino, 

decorrente do processo de transferência de competências para os municípios, consagrado na Lei 50/2018 e 

Decreto-Lei n.º 21/2019, nomeadamente as relativas ao funcionamento e gestão dos estabelecimentos de 

ensino e do pessoal não docente do ensino básico e secundário. 

Ainda em curso, o processo de monitorização da correspondente execução financeira, sendo possível adiantar 

a regular execução dos respetivos acordos de colaboração, sem qualquer interferência negativa no regular 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino. 

 

Assume-se, no entanto, que no ano letivo 2022/23 seja necessária a continuidade na delegação de algumas 

matérias, nomeadamente e pelos pressupostos enunciados: 
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- gestão dos refeitórios da Abade Correia da Serra, Escola Básica de Pias, Escola Secundária de Serpa e 

Escola Básica nº 1 de VNSBento, durante o primeiro período letivo de 2022/23, atendendo ao facto de 

se encontrarem a decorrer os processos de adjudicação de bens alimentares, com prazo estimado de 

conclusão até Dezembro de 2022 (o processo de gestão integrada para faturação por parte do 

município estará concluído até ao arranque do novo ano escolar); 

- gestão dos contratos e despesas de comunicações e eletricidade, durante o primeiro período letivo 

de 2022/23, contratos ainda em curso e a transitar para a responsabilidade do município em Janeiro 

2023 (contratação por parte do município em curso); 

- despesas com expediente e com material de escritório, durante o primeiro período letivo de 2022/23 

até concretização de especificidades e respetivo processo de aquisição 

- circuitos especiais de transporte (educação inclusiva), no Agrupamento de Escolas nº1 (onde estão 

identificados cerca de 4 alunos a integrar), durante o ano letivo 2022/23, por inexistência, à data, de 

recursos no município para concretização destes circuitos, face ao aumento da necessidade de 

resposta aos atualmente existentes 

- transferência de 20 000€ para manutenção de cada edifício escolar de 2º,3ºciclos e secundário, 

conforme verba à data estipulada pela tutela, para pequenas obras de manutenção e reparação e 

manutenção dos respetivos recintos e espaços verdes, por se considerar não estarem reunidas 

condições internas para execução destes serviços durante o presente ano letivo, nomeadamente no 

que concerne a recursos humanos e contratação de serviços externos 

- gestão do pessoal não docente do ensino básico e secundário durante o ano letivo 

- ação social escolar dos 2º,3º ciclos e secundário, a aguardar a publicação da respetiva portaria com 

concretização perspetiva de transferência para o município, a ocorrer a qualquer momento (referir 

que, à data, não foram publicadas as portarias enunciadas no DL 21/2019). 

 

O presente acordo assume-se que tenha um acompanhamento próximo e que seja passível dos ajustes tidos 

por necessários, em função do desenvolvimento das matérias associadas e avaliação das respetivas partes. 

 

A verba total estimada para concretização do respetivo acordo ascende aos 186 709,35 €, com pedido de 

cabimento efetuado na I/9295. 

 

Agrupamento de Escolas n.º 1, de Serpa 

Ano Letivo 2022/2023 

 

Custos Estimados por Tipologia de Despesa 

1 setembro 2022 a 31 dezembro 2022 

Custos associados ao funcionamento dos 

refeitórios  

46 909,35€ 

Refeitório Escola Básica Abade Correia da Serra 8 136,45€*3 meses= 24 409,35€  

Refeitório Escola Básica de Pias 7 500,00€*3 meses=22 500,00 € 

Encargos com funcionamento das 

instalações(eletricidade ecomunicações) 

12 750,00€ 

Eletricidade 3 650,00€*3 meses= 10 950,00€ 

Comunicações 600,00€*3 meses= 1 800,00€ 

Expediente e material deescritório 1400,00€*3 meses=4 200,00€ 

SUB-TOTAL 63 859,35€ 
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1 setembro 2022 a agosto 2023 

Circuitos especiais de transporte(educação 

inclusiva) 

1600,00€*10=16 000,00€ 

Manutenção de Edifícios Escolares 40 000,00€ 

Escola Básica de Pias 20 000,00€ 

Escola Básica Abade Correia da Serra 20 000,00€ 

SUB-TOTAL 56 000,00€ 

 

TOTAL 119 859,35€ 

 

 

 

Agrupamento de Escolas n.º 2, de Serpa 

Ano Letivo 2022/2023 

 

Custos Estimados por Tipologia de Despesa 

1 setembro 2022 a 31 dezembro 2022 

Custos associados ao funcionamento dos 

refeitórios  

9 300,00€ 

Refeitório Escola Básica nº1 VNSBento 2600,00€*3 meses= 7 800,00 €  

Refeitório Escola Secundária de Serpa 500,00€*3 meses=1 500,00€ 

Encargos com funcionamento das 

instalações(eletricidade ecomunicações) 

18 000€ 

Eletricidade 4 000€*3 meses= 12 000,00€ 

Comunicações 600€*3 meses= 1800,00€ 

Expediente e material deescritório 1400€*3 meses= 4 200€ 

SUB-TOTAL 27 300,00€ 

 

 

1 setembro 2022 a agosto 2023 

Manutenção de Edifícios Escolares 40 000,00€ 

Escola Básica nº1 VNSBento 20 000,00€ 

Escola Secundária de Serpa 20 000,00€ 

SUB-TOTAL 40 000,00€ 

 

TOTAL 67 300,00€ 
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Proposta de Contrato de Delegação de Competências do Município de Serpa no(a) Diretor(a) do Agrupamento de 

Escolas n.º …… de Serpa 

 

Considerando: 

- O novo quadro de transferência de competências nos Municípios, na área da educação, estabelecido pelo artigo 11.º, da 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, na sua redação atual; 

- A concretização da transferência de competências nos órgãos municipais, no domínio da Educação, operada pelo 

Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro; 

- O novo regime redefinido nas áreas de intervenção e âmbito de ação e responsabilidade de cada interveniente, assente 

nos princípios e regras consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, 

na sua redação atual e no Regime de Autonomia, Administração e Gestão de Estabelecimentos Públicos de Educação Pré-

Escolar e dos Ensinos Básicos e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação atual; 

- O Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que procede ao reforço das áreas que anteriormente foram 

descentralizadas para os municípios, conferindo-lhe, também, novas competências; 

- O facto do agrupamento de escolas ser uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e 

gestão e que o(a) respetivo (a) Diretor(a) representa os órgãos de direção, administração e gestão nas áreas pedagógica, 

cultural, administrativa, financeira e patrimonial, de acordo com o disposto nos arts.6º, 10º e 18º do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho; 

- O n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro que, na sua redação atual, determina "salvo indicação 

em contrário” que todas as competências previstas no presente Decreto-Lei são exercidas pela Câmara Municipal, com 

faculdade de delegação no diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada". 

- O n.º 3 do artigo 44.º que define que "As competências próprias do presidente da câmara e dos órgãos municipais 

referidas no n.º 1 podem ser objeto de delegação nos órgãos de direção, administração e gestão dos agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas"; 

-  A Lei n° 75/2013, de 12 de setembro que, na redação atual, prevê a delegação de competências através de Contratos a 

celebrar entre os Municípios e o Estado; 

- Que tais contratos têm por objetivo a identificação das condições em concreto que asseguram o efetivo exercício das 

competências, agora delegadas, por parte de cada Agrupamento de Escolas e Escola Não Agrupada; 

- Que para uma atuação conjunta em que estejam presentes o respeito pela autonomia, pela cooperação, pela 

solidariedade e pela corresponsabilidade, se torna vital que os diferentes órgãos se esforcem por rentabilizar os meios 

disponíveis no sentido de melhor responderem às necessidades existentes; 

 

Estabelece-se, entre: 

 

- o Município de Serpa, pessoa coletiva n.º 501 112 049, com sede na Praça da República, 7830-389 Serpa, representado 

pelo Presidente da Câmara Municipal, João Francisco Efigénio Palma, no uso das competências previstas na alínea a) do 

n° 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35, do Anexo l à Lei n.9 75/2013,de 12 de setembro, na redação atual, como primeiro 

outorgante; 

e, 

- o Agrupamento de Escolas n.º …… de Serpa, pessoa coletiva n.º …………………….., com sede na …………………… Serpa, 

representado pelo(a) Diretor(a) do Agrupamento de Escolas n.º …… de Serpa, …………………………..., no uso das 

competências previstas nos arts. 18º e segs. do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 02 de julho; n° 3 do art.° 44° do Decreto-Lei 

n.º 21/2019, de 30 de janeiro; e art. 4º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, como segundo outorgante; 

 

o presente contrato de Delegação de Competências que se rege pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula 1.ª 

Objeto 

1. O presente contrato tem por objeto a delegação de competências no(a) Diretor(a) do Agrupamento de Escolas n.º …. 

de Serpa, doravante apenas designado(a) como Diretor(a), no âmbito do novo quadro de competências dos órgãos 

municipais, em matéria da educação, estabelecido no art.° 11.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e concretizado pelo 

Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.° 84/2019, de 28 de junho. 

2. O Contrato de delegação de competências abrange as seguintes áreas: 

a)Recursos Humanos;  

b)Apoios e Complementos educativos; 

c) Manutenção, Fornecimentos e serviços externos; 

d)Financiamento; 

Cláusula 2.ª 

Princípios 

O presente contrato de delegação de competências, baseia-se nos seguintes princípios: 

a)Igualdade de oportunidades e equidade; 

b) Eficácia e melhoria dos resultados educativos; 

c)Estabilidade; 

d)Prossecução do interesse público; 

e)Continuidade da prestação do serviço público; 

f)Necessidade de suficiência dos recursos; 

g) Subsidiariedade; 

h) O não aumento da despesa pública global; 

i)Eficiência da gestão de recursos; 

j). Autonomia na gestão escolar. 

 

Cláusula 3.ª 

Direitos e Obrigações 

1. Os Outorgantes têm deveres e direitos de consulta e informação recíprocos. 

2. Os Outorgantes comprometem-se a criar uma comissão de acompanhamento e a realizar reuniões, com a regularidade 

a definir posteriormente, para ser assegurada a articulação, o acompanhamento e monitorização da matéria visada no 

presente contrato, de forma a que, em conjunto, possam garantir a integral observância dos fins a que se destina. 

3. O Município de Serpa obriga-se a transferir para o Agrupamento de Escolas n.º ….. de Serpa os valores previstos no 

Anexo l. 

4. O Agrupamento de Escolas n.º …. de Serpa obriga-se a garantir uma boa gestão e aplicação das verbas para os fins a 

que se destinam e a assegurar o pagamento que resulta dos contratos para aquisição de bens e serviços, em estreita 

articulação com o Município de Serpa. 

 

Recursos Humanos 

Cláusula 4.º 

Recursos Humanos (Pessoal Não Docente) 

A Câmara Municipal e o Presidente da Câmara Municipal, no uso da sua competência prevista no n.º 1 do art.º4.º do 

Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual, delega no(a) Diretor(a), as competências, relativamente 

ao pessoal não docente, no que concerne: 

a) Gestão e direção dos recursos humanos afetos ao agrupamento de escolas, no que respeita ao pessoal não docente 

(assistentes operacionais e assistentes técnicos) afetos ao ensino básico e ao ensino secundário; 

b) A organização de horários de trabalho e concretamente no que se refere ao pessoal não docente que exerce a sua 

atividade nos estabelecimentos de ensino deverá ser feito em articulação com a Divisão Municipal de Educação e 

Juventude; 
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c) Registo e controlo da assiduidade dos trabalhadores, reportando-o á Divisão Municipal de Educação e Juventude até ao 

dia 6 de cada mês, para efeitos de pagamento de remunerações; 

d) Aprovação do mapa de férias do pessoal não docente, em harmonização com a Divisão Municipal de Educação e 

Juventude; 

 

Apoios e Complementos Educativos 

Cláusula 5.ª 

Ação Social Escolar 

A Câmara Municipal, no uso da sua competência prevista no n.º 1 do art.° 4. ° do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de 

janeiro, na redação atual, delega no(a) Diretor(a) as competências previstas no art.°33. ° do respetivo normativo legal: 

a) A organização e gestão dos procedimentos de atribuição de apoios de aplicação universal e de aplicação diferenciada 

relativa aos alunos do 2º e 3º Ciclos e secundário; 

b) A organização dos processos dos alunos para acesso aos benefícios decorrentes dos apoios da ação social escolar, 

nomeadamente a atribuição de escalões, nos termos da legislação em vigor; 

c) A possibilidade de articulação com a Divisão Municipal de Educação e Juventude para a análise conjuntados pedidos de 

reavaliação de escalão. 

 

Cláusula 6.ª 

Refeitórios Escolares 

1 - A Câmara Municipal, no uso da sua competência prevista no n.° 1 do art.° 4.° do Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30de 

janeiro na redação atual, delega no(a) Diretor(a): 

a) A gestão do funcionamento do serviço de refeições; 

b) A definição das condições de utilização do refeitório escolar; 

c) A definição do horário do refeitório; 

d) O estabelecimento de normas, regras e disciplina a incutir aos alunos, assim como hábitos alimentares saudáveis; 

e) A aquisição dos produtos, bens, alimentos e equipamentos necessários à confeção das refeições; 

 

Cláusula 7.ª 

Transportes Escolares – Educação inclusiva 

1 - A Câmara Municipal, no uso da sua competência prevista no n.° 1 do art.° 4.° do Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30de 

janeiro, na sua atual redação, delega no(a) Diretor(a), a competência para execução do programa de transportes 

escolares, na vertente “Educação Inclusiva” durante o ano letivo 2022/23 : 

2. Para o efeito a Câmara Municipal transfere para o Agrupamento a verba indicada no Anexo I 

 

Manutenção, Fornecimentos e Serviços Externos 

Cláusula 8 ª 

Contratação de fornecimentos e serviços externos 

A Câmara Municipal, no uso da sua competência prevista no n.° 1 do art.° 4.° do Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30 de 

janeiro, na redação atual, delega no(a) Diretor(a) as competências previstas no art.° 46.º do respetivo normativo legal, 

nomeadamente: 

a) Contratação de serviços de internet e comunicações; 

b) Aquisição de papel, material de escritório e despesas de expediente; 

c)Aquisição de consumíveis de impressão; 

d) Aquisição de software; 

Cláusula 9 ª 

Conservação e Manutenção dos Edifícios Escolares 

A Câmara Municipal, no uso da sua competência prevista no n.º 1 do art.° 4.° do Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30 de 

janeiro, na redação atual, delega no(a) Diretor(a) as competências previstas no art.° 32, n.ºs 3 e 4 do respetivo normativo 

legal: 
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a) A realização de intervenções de conservação, manutenção e pequena reparação dos edifícios escolares; 

b) A conservação e manutenção dos espaços exteriores incluídos no perímetro dos referidos estabelecimentos. 

 

Financiamento 

Cláusula 10.ª 

Recursos Financeiros 

1. As verbas necessárias à execução do presente contrato são garantidas mediante transferência do Orçamento de Estado 

– Fundo de Financiamento da Descentralização, conforme previsto no artigo 5º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto 

2. Os recursos financeiros destinados à execução do presente contrato são disponibilizados pelo primeiro outorgante e 

transferidos para o segundo outorgante até ao dia 8 de cada mês. 

3. Os valores indicados no referido Anexo I, constituem uma estimativa, com base nos valores suportados pelo 

Agrupamento de Escola nos anos letivos anteriores, e nos contratos de aquisição de bens e serviços, em vigor. 

4. Até ao dia 8 do mês seguinte à realização do pagamento, deve o segundo outorgante, apresentar relação das despesas 

efetivamente suportadas/pagas, para acerto de contas. 

5. Caso se venha a verificar que as despesas (deduzidos os investimentos e as receitas) superam os valores previstos no 

presente acordo, deverá ser levada a reunião de Câmara Municipal nova informação, com os valores corrigidos, para 

deliberação. 

6. Caso se venha a verificar que as despesas (deduzidos os investimentos e as receitas) ficam aquém dos valores previstos 

no presente acordo, deverá haver lugar a acerto de contas. 

7. Todas as aquisições devem ser realizadas de acordo com o Código dos Contratos Públicos (CCP), assim como com as 

regras constantes das Normas de Execução do Orçamento do Município de Serpa.  

 

Cláusula 11.ª 

Finalidade dos Recursos Financeiros 

Durante a vigência do Contrato, os outorgantes acordam que os recursos financeiros a transferir pela Câmara Municipal 

para os Agrupamentos de Escola integram os montantes necessários ao exercício das competências delegadas pelo 

presente Contrato. 

 

Cláusula 12ª 

Deveres de Informação 

1 - Cada um dos Outorgantes, de boa-fé, informa o outro de quaisquer circunstâncias que cheguem ao seu conhecimento 

e possam afetar os respetivos interesses, cumprimento ou boa execução do Contrato. 

2 - No prazo de 10(dez) dias após a ocorrência de tal impedimento, o Outorgante informa o outro do tempo ou da medida 

em que previsivelmente será afetada a execução do Contrato. 

 

Cláusula 13ª 

Alteração do Contrato 

1 - O contrato poderá ser revisto sempre que ocorram motivos que justifiquem a sua alteração, nomeadamente: 

a) Alteração dos pressupostos ou das condições em que se baseou a sua celebração; 

b) A revisão seja indispensável para adequar o Contrato aos objetivos pretendidos; 

c) Alterações legislativas de caráter específico com impacto direto, indireto e relevante no desenvolvimento do objeto 

deste contrato; 

d) Por proposta fundamentada de qualquer dos Outorgantes e aceite pelo outro; 

e) Em qualquer outro caso em que haja consenso entre os Outorgantes. 

2 - Quaisquer alterações do Contrato constarão de aditamentos assinados por ambos os Outorgantes, após serem 

submetidos aos respetivos formalismos legais. 
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Cláusula 14º 

Dúvidas e Omissões 

1 - As dúvidas resultantes da interpretação ou execução do presente contrato bem como as omissões que se torne 

necessário suprir, serão resolvidos por acordo entre os dois Outorgantes. 

2 - Em caso de desacordo quanto à interpretação a dar ou à forma de colmatar a omissão, competirá à Câmara Municipal, 

fixar a interpretação ou aprovar cláusula que suprima a lacuna. 

 

Cláusula 15ª 

Foro Competente 

Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e a execução do contrato, será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, com renúncia a qualquer outro. 

 

Cláusula 16ª 

Resolução do Contrato 

1 - Sem prejuízo dos Fundamentos gerais de resolução dos Contratos, este pode ser resolvido por qualquer dos 

Outorgantes nos seguintes casos: 

a) Incumprimento das obrigações contratuais por facto imputável a um dos Outorgantes; 

b) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas; 

c) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias; 

d) Por acordo das partes. 

2 - A resolução do Contrato determina a cessação da delegação de competências da Câmara Municipal no(a) Diretor(a), 

produzindo efeitos a partir da data de assinatura do respetivo documento, que cumprirá com os mesmos formalismos 

legais verificados no presente Contrato. 

 

Cláusula 17ª 

Prazo do contrato 

O presente contrato entrará em vigor na data da sua assinatura, mantendo-se vigente até 31 de dezembro de 2022, no 

que concerne às despesas com funcionamento dos refeitórios, instalações, e expediente e até 31 de agosto de 2023 no 

que concerne aos circuitos especiais de transporte (educação inclusiva), manutenção dos edifícios escolares, ação social 

escolar 2º,3ºciclos e secundário e gestão de recursos humanos (assistentes técnicos e assistentes operacionais 2º,3ºciclos 

e secundário) sem prejuízo de posterior renegociação para os anos letivos seguintes. 

 

Cláusula 18º 

Denúncia 

O presente contrato pode ser denunciado pelas partes se cessarem as razões e circunstâncias que estiveram na base da 

presente delegação de competências, devendo observar-se um prévio aviso de 60(sessenta) dias da data pretendida, 

 

Cláusula 19º 

Legislação aplicável 

O presente Contrato rege-se pelo disposto na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de 

janeiro, a sua atual redação; na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação; no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 

22 de abril, na atual redação e na demais legislação aplicável. 

 

Cláusula 20ª 

Publicidade 

Este contrato é publicitado no sítio da internet do Município de Serpa. 
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E por ambos os outorgantes concordarem com o conteúdo integral do presente contrato e se obrigarem a cumpri-lo 

integralmente, o vão assinar em duplicado, ficando cada um com um exemplar. 

 

A minuta deste contrato foi presente e aprovada em reunião de Câmara de 31/08/2022, em conformidade com o 

disposto na alínea m), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

 

O Primeiro Outorgante, O Presidente da Câmara Municipal - João Francisco Efigénio Palma 

 

______________________________________________________ 

 

Pelo(a) segundo(a) Outorgante, o(a) Diretor(a) do Agrupamento de Escolas n.º ….. 

 

            _________________________________________________________ 

 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, acima 

transcrita, relativa ao Contrato de Delegação de Competências do Município de Serpa no(a) Diretor(a) do 

Agrupamento de Escolas n.º1 de Serpa e no(a) Diretor(a) do Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa.  

 

 

13. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 161, referente ao dia 30 de 

agosto de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.938.305,94€ (dois milhões, novecentos e trinta e oito 

mil, trezentos e cinco euros e noventa e quatro cêntimos) e 89.621,84€ (oitenta e nove mil, seiscentos e vinte 

e um euros e oitenta e quatro cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

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

 

 

Período de intervenção dos eleitos  

Começou por intervir o Sr. Presidente para informar que decorreu hoje, no edifício da Câmara Municipal, uma 

reunião com a Alta-Comissária para as Migrações, Dr.ª Sónia Pereira, para tratar de assuntos relacionados com 

os problemas dos imigrantes no nosso concelho, tendo a autarquia manifestado, mais uma vez, a preocupação 

pelas condições em que vivem os imigrantes na nossa região, apelando a que rapidamente sejam criados 

instrumentos legais que não permitam a situação de vulnerabilidade social e desumana em que vivem estes 

homens e mulheres, que procuram no nosso país, melhores condições de vida. 

Informou ainda que, no dia 24 de agosto, a Segurança Social realizou uma ação inspetiva, às condições em que 

vivem os imigrantes, na freguesia de Pias e fez-se acompanhar por representantes da Junta de Freguesia de 

Pias e do CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, pelo CNAIM – Centro Nacional de Apoio à 

Integração de Migrantes, pela Guarda Nacional República e pela Proteção Civil Municipal. 

A Câmara Municipal, dada a situação de emergência e a solicitação da segurança social, assumiu a 

responsabilidade do realojamento temporário de um grupo de 20 cidadãos timorenses (que não têm contrato 

de trabalho e encontravam-se em condições habitacionais indignas), garantindo ainda a entrega de 

alimentação, enquanto for necessário. 
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O Sr. Presidente informou ainda que a Federação de Andebol de Portugal irá enviar diretamente aos eleitos, o  

email com o convite para a Supertaça Masculina, que se realiza nos dias 10 e 11 de setembro, em Serpa, no 

Pavilhão de Desportos Carlos Pinhão. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão começou por agradecer o envio da informação que tinha solicitado, sobre os 

apoios que a autarquia presta ao Futebol Clube de Serpa, mas lembrou que existem ainda pedidos de 

informação sem resposta. 

À semelhança do procedimento adotado por outras autarquias e como já sucede com as sessões da 

Assembleia Municipal de Serpa, que são gravadas, sugere que as reuniões da Câmara e Assembleia sejam 

transmitidas on line,  num canal próprio da autarquia.  

Gostaria de saber qual o ponto de situação sobre o Hospital de S.Paulo, na sequência das reuniões efetuadas 

entre a Câmara e a Santa Casa da Misericórdia de Serpa e sobre a situação financeira, face aos relatos que se 

ouvem, de vencimentos dos funcionários em atraso.  

Voltou a questionar se a autarquia pretende, ou não, avançar com o projeto da ciclovia no ramal de Moura e 

apresentou uma imagem datada de 22 de abril de 2022, do partido Os Verdes, em que a CDU menciona 

“…roubaram-nos o comboio e abandonaram a ferrovia”. E face a isto, pergunta se ponderam agora substituir o 

ramal ferroviário por uma ciclovia.  

Refere ainda o estado deplorável em que se encontra o piso da EN 392, colocando em risco a vida de todos os 

que diariamente a utilizam e pergunta que esforços está a Câmara a fazer, para encontrar uma solução rápida 

para o troço que faz a ligação entre Vila Nova de S.Bento e Pias.  

Diz ainda que constatou através das redes sociais da autarquia, o resgate e realojamento de cidadãos 

imigrantes que estavam a viver na freguesia de Pias e pergunta se o responsável por estas pessoas em 

Portugal foi notificado.  

Pergunta ainda sobre a percentagem de reaproveitamento das águas nas ETAR’s do município e se a “fuga” de 

água na freguesia de Brinches já foi identificada e resolvida.  

Diz que foi informada por um munícipe, que lhe foi atribuído o lote de terreno n.º 5 da Zona de Atividades 

Económicas de V.N.S.Bento, mas que o referido lote não está identificado no loteamento.  

Menciona ainda o facto da ponte Romana, localizada na ribeira do Enxoé, ter sido finalmente intervencionada, 

com o corte das ervas, realizada por uma empresa responsável pela manutenção das estradas e que o Sr. 

Presidente da Câmara se deslocou ao local e constatou que esta carece ainda de mais intervenções.  

 

O Sr. Presidente começou por responder que, em relação à transmissão das reuniões da Câmara on line, 

poderá o assunto vir a ser equacionado, para aquelas que são públicas.  

Sobre a situação da Santa Casa da Misericórdia e sobre o Hospital, diz que a autarquia sabe aquilo que é 

público, pois da Santa Casa da Misericórdia não existe qualquer informação em concreto sobre a sua situação 

financeira e o que foi dito pelo Provedor é que haveria alguns constrangimentos no pagamento, mas que tinha 

a ver com a datas de transferências das verbas por parte da ARS. Contudo, é um assunto preocupante, não 

apenas pela questão do Hospital de S.Paulo, mas também pela continuidade de outros serviços que a Santa 

Casa presta à população, como sejam o apoio domiciliário e as valências de lar, cuidados continuados e 

cuidados paliativos.  Diz ainda que, as reuniões que se têm realizado, são no âmbito dos pedidos da autarquia 

para tratar de assuntos relacionados com a saúde, tal como tem feito pedidos de reunião com a ARS e com o 

Centro de Saúde.  

Sobre o ramal de Moura, refere que houve em determinada altura, um projeto conjunto entre os municípios 

de Serpa, Beja e Moura, entretanto, com as alterações politicas, o projeto foi caindo no esquecimento e este 
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ano começámos a falar com as Infraestruturas de Portugal (IP), para se verificar a possibilidade de se fazer, 

pelo menos, a zona da estação Serpa-Brinches até à ponte do Guadiana. Inicialmente havia o problema por 

parte da IP sobre a legalidade da venda do material retirado dos carris, mas agora esse problema está 

ultrapassado e esta tentativa de venda será uma experiência para prosseguimento do processo. Após 

conversações com a Câmara de Moura e reunião que decorreu na CIMBAL, se o projeto inicial avançar, será 

apenas com os municípios de Serpa e Moura, uma vez que Beja não está interessada em retomar esse projeto.  

 

Sobre a situação da EN 392, diz que a autarquia já falou com a IP para a sensibilizar para a urgente intervenção 

neste troço, mas a resposta que se obtém é que a intervenção está prevista para 2026.  

Quanto à situação do realojamento dos imigrantes, o assunto já foi explicado e concretamente sobre a 

situação do responsável por estas pessoas em Portugal, trata-se de uma competência policial.  

Diz ainda que, em relação à atribuição do lote 5 da zona de atividades económicas de Vila Nova de S.Bento, irá 

falar com a pessoa em causa, contudo, o normal nestas situações, é o proprietário do lote contactar os 

respetivos serviços da autarquia – o CADES. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre as águas das ETAR’s, o Sr. Vereador Francisco Godinho informou sobre a gestão que é feita pelas Águas 

de Portugal, sendo esta entidade que tem os dados respeitantes à percentagem de aproveitamento dessas 

águas. Relativamente à situação da água da rede em Brinches, não se tratou de uma fuga, o que existia era um 

consumo excessivo de água naquela freguesia, contudo, através do plano de controlo de perdas de água, fez-

se a substituição de contadores, houve modificações no sistema para a deteção de eventuais fugas e a 

atualização dos horários dos sistemas de rega e este ano, o problema já não se tem verificado, estando o 

reservatório na normalidade. No entanto, o consumo noturno, continua a ser excessivo em todas as 

freguesias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite, na sequência da sua intervenção sobre a construção num lote na Zona de 

Atividade Económicas (ZAE) de Vila Nova de S. Bento, passados cerca de 15 anos após a atribuição, foi referido 

que seria enviado uma minuta para conhecimento do teor das escrituras celebradas nas ZAE. Diz o Sr.Vereador 

que lhe foi enviado o teor dos artigos do código do regulamento e posturas do município de Serpa, que estão 

na base da elaboração da escritura, contudo, gostaria que lhe fosse enviado uma minuta completa de uma 

escritura.  

Solicita ainda que lhe seja enviada informação sobre a atual situação da ZAE de V.N.S.Bento, com indicação 

dos lotes atribuídos, dos que se encontram com construção e dos que já reverteram para a Câmara Municipal.  

Alertou novamente para a necessidade de intervenção no pontão do barranco de Vales Mortos, dado que, já 

tem sido motivo de queda para alguns munícipes.   

Refere que é efetuada a recolha de lixo na Estrada Municipal de Vila Nova de S.Bento-Vales Mortos, três vezes 

por semana e para fazer essa recolha, o camião tem que passar junto ao caminho do Crespo, cuja recolha 

nesta zona é efetuada apenas uma vez por semana. Se o camião do lixo tem que passar três vezes por semana 

nesse caminho do Crespo, questiona porque motivo efetua a recolha desse lixo, apenas uma vez por semana. 

 

Sobre os pedidos respeitantes à Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento, o Sr. Vereador Carlos 

Alves irá solicitar informação aos respetivos serviços para posterior envio aos eleitos. 

Quanto à situação do pontão, o Sr. Vereador Francisco Godinho informou que já foi aberto um procedimento 

para remodelação e ampliação da passagem hidráulica do Barranco de Vales Mortos, mas que ficou deserto. 

Refere também que está a tentar ser resolvida a situação do muro, para que a Câmara possa intervir, uma vez 
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que o muro é propriedade privada, e quando estiverem reunidas as condições, iremos prosseguir com o 

processo para se efetuar essa obra. 

Sobre a situação da recolha do lixo, diz que irá verificar o assunto com os Serviços Urbanos. ----------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Vereadora Paula Pais para, mais uma vez, dizer que é urgente a intervenção na 

gare e até que seja resolvida definitivamente a situação, é preciso arranjar uma solução provisória para as 

casas de banho, dado que as pessoas que utilizam os autocarros, quando chegam à gare não têm WC e 

continuam a ser utilizadas as casas de banho dos espaços comercias que se situam na zona da gare e esta é 

uma situação que se arrasta há demasiado tempo. Considera que, de uma forma provisória, poderia a 

autarquia colocar um funcionário a vender bilhetes, durante um determinado período do dia e manter as 

casas de banho abertas ao público que utiliza os autocarros.  

Sobre este assunto, o Sr. Presidente disse que compreende a urgência de uma intervenção na gare e 

relativamente aos WC poderá pensar-se numa situação provisória, mas não poderá assumir o compromisso de 

resolver a questão da venda dos bilhetes, pois isso é uma competência das empresas responsáveis pelo 

transporte público.  

 

Questionou ainda a Sr.ª Vereadora Paula sobre o prosseguimento do processo respeitante aos protocolos de 

delegação de competências na Juntas de Freguesia e sugeriu que poderia a Câmara celebrar protocolos com as 

Comissões Fabriqueiras, numa tentativa de manter as igrejas do concelho abertas ao publico.  

Alerta para a necessidade de intervenção no CM 1053, Vila Verde de Ficalho- Vale de Vargo e solicita que lhe 

seja entregue o mapa/plano com a calendarização prevista para intervenção nos caminhos municipais.  

Ainda em relação às suas anteriores intervenções sobre os animais (cães) que se encontram no Eirado, em Vila 

Verde de Ficalho, diz que recebeu nova informação, em 19 de agosto, após deslocação do Veterinário 

Municipal ao referido local, onde informam que o titular dos canídeos visados, está autorizado por lei para 

detenção do número de cães fiscalizados. Diz que continuam sem responder à sua única questão que gostaria 

de ver esclarecida, que é o facto de saber se é permitido a permanência de animais, num espaço público, pois 

o Eirado é terreno público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre esta última questão dos animais no Eirado, o Sr. Vereador Carlos Alves informou que irá solicitar à 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, que informe sobre a legalidade da permanência de 

animais neste terreno público.  

O Sr. Presidente informou que, no âmbito das conversações com as Juntas de Freguesia para a elaboração dos 

contratos de delegação de competências, realizou-se ontem a reunião com a Junta de Freguesia de Vila Verde 

de Ficalho, encontrando-se assim completa a fase de contacto com todas as Juntas/Uniões de Freguesia.   

 

Voltou a intervir a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para dizer que, na sequência da sua reunião com a Direção 

Regional de Cultura, obteve a informação de que, sendo a Nora considerada património, pode a Câmara 

Municipal intervir para sua recuperação, bastando a emissão de uma declaração por parte da Direção Geral do 

Tesouro e Finanças, tendo o Sr. Presidente respondido que, para o município intervir, é necessário a 

elaboração de um projeto e garantir as correspondentes verbas. ------------------------------------------------------------ 
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Informações enviadas aos eleitos por email 

Dia 19 de agosto: 
Na sequência das intervenções do Sr. Vereador Tomé Panazeite, respeitantes à colocação de passadeiras, na 

estrada que atravessa a localidade de Santa Iria (EN 265), onde se encontram instalados os semáforos, os 

respetivos Serviços da autarquia, informam que nessa estrada existem duas zonas destinadas a passagem de 

peões, devidamente identificadas e reguladas com os semáforos, que têm como função controlar a velocidade 

por micro-ondas e controlar a passagem de peões. 

Sendo uma Estrada Nacional, a marcação é feita de acordo com o que está indicado na planta e imagens, 

abaixo apresentadas:  
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Dia 19 de agosto 

Nas reuniões da Câmara Municipal de maio e 20 de julho, foi abordado pela Sr.ª Vereadora Paula Pais o 

assunto respeitante aos animais que se encontram no Eirado, em Vila Verde de Ficalho. 

Na sequência da deslocação do Veterinário Municipal ao referido local e oficio enviado à respetiva Junta de 

Freguesia, informa o Veterinário Municipal que o titular dos canídeos visados, está autorizado por lei para 

detenção do número de cães fiscalizados (3).  

 

Dia 25 de agosto 

Na sequência da intervenção do Sr. Vereador Tomé Panazeite, na reunião realizada no dia 17 do corrente mês 

de agosto, relativamente à construção e venda de lote de terreno na zona de atividades económicas de Vila 

Nova de S.Bento, nomeadamente o direito de preferência da autarquia  na alienação dos lotes, de acordo com 

informação dos respetivos serviços, as escrituras dos lotes de terreno, são elaboradas em cumprimento do 

estipulado nos artigos 497.º a 503.º do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa, publicado 

no D.R. n.º 107, II série de 2 de junho de 2010, cujos artigos se transcrevem, para conhecimento: 
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Dia 30 de agosto 

«Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 17 do corrente mês de agosto, a Sr.ª Vereadora Brígida 

Fava (que se encontrava em substituição da Sr.ª Vereadora Paula Pais), levantou questões relacionadas com a 

pintura da piscina infantil e o estado de conservação da relva. 

Relativamente a este assunto, que mereceu a melhor atenção por parte dos serviços competentes, informa-se 

que a tinta utilizada na pintura da Piscina infantil é adequada para o efeito, sendo a mesma referência utilizada 

há vários anos e a pintura foi efetuada antes da abertura do equipamento. 

Até ao momento, não houve relatos sobre o exposto, por parte dos utilizadores, no entanto, os serviços irão 

ficar atentos à situação.  

Em relação à questão da relva, não sendo especificado o local exato, informa-se que os serviços competentes 

vão efetuando manutenção para que a mesma se encontre nas melhores condições, existindo por vezes, zonas 

com um maior desgaste, devido ao número de utentes diários.» 

 

Dia 30 de agosto 

«Conforme solicitado pela Srª Vereadora Ana Moisão, na reunião da Câmara Municipal de 17 de agosto, o 
Gabinete do Movimento Associativo e Desporto informa que, de acordo com o Regulamento de Apoio ao 
Movimento Associativo, na época desportiva 2021/2022, para além do subsídio atribuído ao Futebol Clube de 
Serpa para a participação no campeonato de Portugal, com a equipa de seniores A, no valor de 50 000,00€ foi 
também concedido ao clube o subsídio de 18 275,00€, na reunião da Câmara de 19/01/2022, para os escalões 
de formação e seniores B e a isenção de pagamento de utilização das instalações desportivas no valor de 16 
040,00€.  
 
Durante a época desportiva indicada, o clube foi isento do pagamento de deslocações do autocarro, realizadas 

no campeonato de Portugal, totalizando cerca de 4 000 Km, traduzido no valor de 4 320,00€, conforme 

deliberação da reunião da Câmara de 20/04/2022, bem como apoio logístico para iniciativas organizadas ao 

longo do ano de 2022. 

Na época desportiva 2021/2022, estiveram em atividade regular 170 atletas federados na Associação de 

Futebol de Beja.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                    Ata n.º 19 – 31/08 
 
2022 

 

Pág. 31 

 

 

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 

 Licenças de recinto improvisado 

 Alteração n.º 9 ao Orçamento e alteração n.º 8 às GOP 

 Pedido de apoio para a Futurama – Ecossistema Cultural e Artístico do Baixo Alentejo 2022 

 Plano Municipal de Auxílios Económicos para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 

2022/2023 

 Empreitada de requalificação da Rua dos Fidalgos, em Serpa (conclusão dos trabalhos) – Abertura de 

procedimento 

 Área de serviço de autocaravanismo – Parque de campismo/autocaravanismo de Serpa – Proposta de 

aprovação de projeto de execução  

 Proposta de apoio às IPSS no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19 – 2.ª Fase/2022 

 Constituição de compropriedade do prédio rústico denominado “Corte de Messangil ou Almojafas”, 

em Vale de Vargo – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Adenda ao protocolo celebrado entre a Universidade de Évora, o ICNF e a Câmara Municipal de Serpa 

– Estudo Geobotânico da Serra de Ficalho 

 Aquisição de prédio urbano sito na Rua dos Canos, n.º 10, 24 e 26, em Serpa  

 Proposta de contrato de delegação de competências do Município de Serpa, nos Diretores dos 

Agrupamentos de Escolas n.º 1 e n.º 2 de Serpa 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17h15 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 19/2022 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 31 de agosto de 2022 

 
 
ANEXO 1 –Alteração n.º 9 ao Orçamento e alteração n.º 8 às GOP 

 
 

ANEXO 2 – Plano Municipal de Auxílios Económicos para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 

2022/2023 

 

 

ANEXO 3 –Empreitada de requalificação da Rua dos Fidalgos, em Serpa (conclusão dos trabalhos) – Abertura 

de procedimento 
 

 

ANEXO 4–Área de serviço de autocaravanismo – Parque de campismo/autocaravanismo de Serpa – Proposta 

de aprovação de projeto de execução 


