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Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 5/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA16 DE FEVEREIRO DE 2022 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 16 de 

fevereiro 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 4/2022 

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 4, relativa à reunião realizada no dia 2 de fevereiro, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade, com as alterações enviadas pela Sra. Vereadora 

Paula Pais. 

 

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

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

assuntos:  

 

 

1. Pedido de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º, do Capítulo III, do 

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

isentar do pagamento de taxas, às seguintes entidades: 

 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão Concelhia de 
Serpa do Partido 

Comunista 
Português(PCP) 

353 de 
2022.01.10 

Reunião na sala da 
abóbada do 
Cineteatro 

Municipal de Serpa  
Dia 10/01 

Utilização de sala 36€ 

Comissão Concelhia de 
Serpa do Partido 

Comunista Português 
(PCP) 

 

1945 de 
2022.02.04 

Reunião na sala da 
abóbada do 
Cineteatro 

Municipal de Serpa  
Dia 07/02 

Utilização de sala 30€ 
 

 

 

2. Pedido de Autorização de Queimada– Ratificação  

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

17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento na respetiva câmara 

municipal.  
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 Deliberação  

Face à urgência na resolução do assunto, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, ratificar o seguinte despacho, proferido pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º e Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

AGRIUS 2048 de 

08/02 

09/02 08/02 Herdade das Cortes 

em Vale de Vargo 

 

 

 

3. Parecer sobre constituição de compropriedade de prédio rústico art.º50, secção G (parte) – 

Requerente: EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. 

 

Em conformidade com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 3 

de fevereiro, do corrente ano de 2022, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  emitir parecer 

favorável à constituição de compropriedade, decorrente da VENDA, atualmente em pendencia de cadastro, a 

António Manuel Grou Félix e Francisco Luís Grou Félix, em partes iguais, do prédio rústico denominado 

“Herdade das Covas”, sito ao artigo 50, da secção G (parte), 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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4. Vistoria ao abrigo do artigo 89º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16/12nos prédios sitos na Rua do 

Parreiral nº12 e nº10 em Brinches – Requerente: Patrícia Alexandre da Silva Gomes Correia 

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

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

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

necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. Após deslocação ao local, na 

sequência do requerimento de Patrícia Alexandre da Silva Gomes Correia, os Serviços Técnicos da Divisão 

da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 3 de 

fevereiro de 2022: 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria, acima 

transcrito.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

 

5. Emissão do alvará relativo à Operação de Loteamento na Rua Quirino Mealha e Rua de 

Paimogo em Vales Mortos- Requerente: Maria da Piedade da Silva Correia 

 

De acordo com o parecer técnico de 9 de fevereiro, e na sequência da deliberação de Câmara de 2021.12.21 

em que foi aprovado o pedido de licenciamento de uma operação de loteamento na Rua Quirino Mealha e 

Rua de Paimogo em Vales Mortos da requerente Maria da Piedade da Silva Correia, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de emissão de alvará do referido loteamento, devendo a 

requerente proceder ao pagamento das taxas respetivas (Emissão do Alvará, Taxa de Compensação e 

Publicidade).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

 

 

6. Anúncio 17676/2022 - Direito de Preferência do prédio na Rua dos Farizes nº31-A, em Serpa – 

Requerente: Estrela Baia, Lda. 

 

Nº Pedido - 17676/2022 | Data do Anúncio - 08-02-2022 | Data de Disponibilização no Site - 08-02-2022 

 

Dados do Requerente 

Nome/Firma ou Denominação - Estrela Baia, Lda. 

 

Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação 
 

Luís Miguel Abraços Felizardo 
 

 

Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação 
 

Manuel Francisco Rondão Xavier 
 

Paula Cristina Parreira dos Santos 
 

 

Identificação do Imóvel 

Descrição em Livro - ---- 

Descrição em Ficha - ---- 

Artigo Matricial - 829 
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Quota Parte - 1/1 

Fração Autónoma - ---- 

 

Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 64 m2 

Área Total - 74 m2 

Arrendado - Não 

Destino - Habitação   

 

Localização do Imóvel 

Endereço - Rua das Farizes, n 31 A- Serpa 

Distrito - Beja 

Concelho - Serpa 

Freguesia - Serpa (Santa Maria) 

 

Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio - Compra e venda 

Preço - 50000 

Moeda - Euros 

 

Data previsível do negócio - 15-03-2022 

 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 9 de fevereiro, do corrente ano de 

2022, informa que tendo em conta a localização do prédio (Rua dos Farizes n.º 31-A, em Serpa, na (extinta) 

Freguesia de Santa Maria), a área total do prédio (74 m2) e o valor (50.000,00 Euros), considera-se que a 

Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência.  
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do 

imóvel sito na Rua dos Farizes, nº31-A, em Serpa, pelo valor proposto de 50 000,00€ (cinquenta mil 

euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Pedido de apoio financeiro – Associação de Desenvolvimento Social Aldeia Nova 

Sobre o pedido de apoio acima referido o Gabinete de Ação Social, em 27 de janeiro, do corrente ano, 

informa que a Associação Aldeia Nova - Associação de Desenvolvimento Social de V.N.S. Bento solicitou à 

Câmara Municipal de Serpa apoio para criação de uma rede pluvial para encaminhamento das águas, no 

espaço exterior do edifício da valência creche. Esta rede será executada no seguimento das redes já 

existentes e permitirá a melhoria dos acessos e acessibilidades por parte dos utilizadores da instituição. 

Segundo a Associação, e comprovado pelos serviços camarários, esta intervenção importa anteceda a 

perspetivada para pavimentação do espaço (projeto também apoiado pelo município).  

 

Face ao exposto, e não sendo possível a execução da obra por administração direta por parte da Câmara 

Municipal de Serpa propõem a deliberação de Reunião de Câmara, ao abrigo da Lei 75/2013 (artigo 23º - 

atribuições do município em matéria de ação social) o apoio à instituição, mediante comparticipação de 50%, 

sob a forma de subsídio, do total das despesas estimadas. 

De acordo com a estimativa orçamental o custo total estimado é de 23958,30 € (IVA incluído), 

correspondendo a comparticipação referenciada a 11979,15€ e a efetuar, caso deliberação favorável, 

mediante apresentação de recibo(s) comprovativos da realização da respetiva despesa. 

 

Para atribuição do apoio foi efetuado o pedido de cabimento sequencial nº 25167. 

 

 Deliberação 

Com base no parecer dos serviços e ao abrigo da Lei 75/2013 (artigo 23ºatribuições do município em 

matéria de ação social) a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de 

Desenvolvimento Social Aldeia Nova, um subsídio no valor de 11 979.15€ (onze mil novecentos e 

setenta e nove euros e quinze cêntimos), correspondente a 50% do custo total estimado, para apoio 

da criação de uma rede pluvial para o encaminhamento das águas no espaço exterior da creche, 

mediante a apresentação de recibo(s) comprovativo.-----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

 

 

8. Proposta para atualização dos valores associados aos critérios de Apoio às IPSS’s locais no 

apoio ao combate à covid 19 

Em informação datada de 8 de fevereiro de 2022, o Gabinete de Ação Social propõe o seguinte: 

“O Município de Serpa, no âmbito do apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho 

(IPSSs) com as valências de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Serviço de Apoio 

Domiciliário (SAD) e Creche, comparticipou (além dos apoios logísticos e materiais extraordinários e mediante 

apresentação de fatura das despesas realizadas de Março a Dezembro de 2020) 50% das despesas 
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efetuadas pelas instituições com materiais de desinfeção e equipamentos de proteção individual no contexto 

atual de pandemia. O investimento efetuado no ano civil de 2020 ascendeu aos 71676,56 euros. 

Entretanto, a 28 de Julho de 2020, através da Portaria 178/2020, o Governo assumiu a Iniciativa 

ADAPTARSOCIAL+ para financiamento às IPSSs, no mesmo contexto. Face ao exposto, considerou o 

executivo a necessidade de criação de critérios de apoio que norteassem os serviços na avaliação das 

candidaturas das instituições locais, determinando maior equidade e regulação nos apoios a efetuar. 

Em 2021, o município de Serpa atribuiu os seguintes apoios: 

 
APOIOS IPSS CONCELHO DE SERPA COVID19- ano civil 2021 

(Janeiro a Dezembro) 

Reunião 

Câmara 

CSPBrinches AFEnxoé FVMessangil SCMSerpa AAldeiaNova Lar SBento CSSJSPazes CJINSConceição Subsídio 

Atribuído 

07.07.2021  1241,85€ 8627,76€      9869,61€ 

18.08.2021       2370,22€  2370,22€ 

19.01.2022 7332,37€ 2106,99€  9929,08€  6820,75€ 3497,38€  29686,57€ 

IPSS/Subsídio 7332,37€ 3348,84€ 8627,76€ 9929,08€  6820,75€ 5867,6€  41926,4€ 

% 17,5% 7,9% 20,6% 23,7%  16,3% 14%   

 

Assumindo-se a necessidade na continuidade deste apoio em 2022, face às atuais circunstâncias, apesar da 

evolução verificada na vacinação mas para contributo na continuidade da salvaguarda da segurança de 

trabalhadores, utentes, famílias e comunidade, e simultaneamente apoio ao reequilíbrio das nossas 

instituições locais, considera-se por adequada a manutenção dos critérios deliberados em sede de reunião de 

câmara de 28 de Abril de 2021, conforme abaixo transcrito, com alteração dos valores associados, de acordo  

com o compromisso de colaboração para o setor social e solidário (biénio 2021-2022) e inclusão da 

elegibilidade das despesas com testes covid 19, conforme solicitado pelas IPSSs em sede de CLAS de 8 de 

Fevereiro / nº de cabimento sequencial 25044. 

 Deliberação 

Sobre a proposta acima apresentada, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

subsídio às IPSS’s com valência creche, ERPI e SAD no âmbito da prevenção e combate à covid 19, 

para o ano de 2022, com base na seguinte proposta de critérios abaixo descrita: 

 

APOIO SOB A FORMA DE SUBSÍDIO ÀS IPSSs COM VALÊNCIA CRECHE, ERPI e SAD NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO E 

COMBATE À COVID19 

PROPOSTA DE CRITÉRIOS DE APOIO PARA O ANO CIVIL 2022 

I-entidades beneficiárias: 

- IPSSs sedeadas no concelho de Serpa, ou legalmente equiparadas, que detenham cooperação com o ISSS, 

IP e desenvolvam as valências ERPI e/ou SAD e/ou creche. 
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II- despesas elegíveis: 

- despesas realizadas com a aquisição de equipamentos de proteção individual para utilização por parte de 

utentes e de trabalhadores (máscaras, luvas, viseiras e outros); equipamentos de desinfeção e higienização, 

equipamentos de dispensa automática de desinfetantes e respetivos consumíveis, assim como termómetros 

- despesas realizadas com a aquisição de testes covid19 

- São elegíveis as despesas pagas e comprovadas mediante apresentação da respetiva fatura/recibo e 

realizadas no período de 1 de janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022. 

III – Cálculo dos apoios às instituições: 

A) São cobertas 50% das despesas elegíveis e pagas, mediante apresentação do respetivo 

comprovativo e até ao limite definido por valência e por instituição. 

B) CÁLCULO DA COMPARTICIPAÇÃO MÁXIMA ANUAL POR VALÊNCIA  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 -CÁLCULO COMPARTICIPAÇÃO MÁXIMA ANUAL POR VALÊNCIA DE ACORDO O Nº DE 

UTENTES 

 

VALÊNCIA/Nº UTENTES 

ABRANGIDOS PELO ACORDO 

DE COOPERAÇÃO 

 

INVESTIMENTO 

REFERÊNCIA (I.R.)2 

(V.R.*n meses*50% 

comparticipação) 

 

APURAMENTO DO PLAFOND MÁXIMO DE 

COMPARTICIPAÇÃO ANUAL POR 

VALÊNCIA (2022) 

 

(I.R.*6meses*50% comparticipação) 

CRECHE   

 

Até 30 utentes (c/acordo 

cooperação)  

 

293,66€*4*50%=587,32 

€ 

 

587,32 €*6*50%=1761,96€ 

 

31-61 utentes(c/acordo 

cooperação) 

 

293,66€*8*50% 

=1174,64 €  

 

1174,64 €*6*50%= 3523,92€ 

 

+ 61 utentes (c/acordo cooperação) 

 

293,66€*12*50% = 

1761,96€ 

 

1761,96€*6*50%= 5285,88€ 

                                                           
1 Conforme Compromisso de colaboração para o setor social e solidário (biénio 2021-2022) que veio estabelecer o aumento das comparticipações financeiras 

da segurança social para as respostas em equipamentos sociais, no âmbito da aplicação do regime jurídico da cooperação previsto na Portaria 196-A/2015 
2 Caso não se comprove o nº de acordos estabelecidos com o ISSS, IP o valor referência estabelecido por valência será o valor mínimo 

Quadro1- VALORES REFERÊNCIA POR RESPOSTA SOCIAL (V.R.) 

Resposta Social Comparticipação financeira por utente/mês (€)1 

Creche 293,66 

ERPI 433,73 

SAD 294,90 
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ERPI   

 

Até 30 utentes (c/acordo 

cooperação)  

 

433,73€*4*50%=867,46€ 

 

 

867,46€*6*50%= 2602,38€ 

 

31-61 utentes (c/acordo 

cooperação) 

 

433,73€*8*50% = 

1734,92€  

 

1734,92€*6*50%=5204,76€ 

 

+ 61 utentes (c/acordo cooperação) 

 

433,73€*12*50% = 

2602,38€ 

 

2602,38€*6*50%=7807,14 € 

SAD   

 

Até 30 utentes (c/acordo 

cooperação)  

 

294,90€*4*50%=589,8 € 

 

589,8 €*6*50%=1769,4€ 

 

31-61 utentes (c/acordo 

cooperação) 

 

294,90€*8*50%=1179,6€ 

 

1179,6€*6*50%=3538,8€ 

 

+ 61 utentes (c/acordo cooperação) 

 

294,90€*12*50%= 

1769,4€ 

 

1769,4€*6*50%=5308,2€ 

C) APURAMENTO DO PLAFOND MÁXIMO DE COMPARTICIPAÇÃO ANUAL POR INSTITUIÇÃO (2022) 

Nas situações onde se verifique o desenvolvimento de várias valências/respostas sociais por parte das  IPSS, 

o plafond máximo de comparticipação anual sob a forma de subsídio por parte do município, e mediante 

apresentação dos comprovativos de despesa efetuada e paga, será estabelecido da seguinte forma3: 

ERPI + SAD = 13115,34€*50%=6557,67€ 

ERPI + CRECHE=13093,02*50%=6546,51€ 

SAD+CRECHE=10125,54*50%=5062,77€ 

ERPI+SAD+CRECHE=17513,64*50%=8756,82€ 

Às instituições que apenas desenvolvem 1 valência, o plafond máximo de apoio estabelecido é conforme o 

apurado no quadro com a comparticipação anual por valência (quadro2), de acordo com o nº de utentes 

abrangidos pelo Acordo. 

IV – Apresentação das candidaturas: 

a) Períodos de candidatura 

 

1º período_ até 4 de junho: Apresentação das despesas realizadas e pagas de 1 de Janeiro 2022 até 

à data 

2º período_ até 6 de agosto: Apresentação das despesas realizadas e pagas de 1 de Janeiro 2022 

até à data e não apresentadas no 1º período de candidatura 

3º período_até 31 de dezembro: Apresentação das despesas realizadas e pagas de 1 de Janeiro 

2022 até à data e não apresentadas nos períodos de candidatura anteriores 

 

                                                           
3 Somatório do plafond máximo apurado por valência *50% 
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b) Documentos a apresentar em sede de candidatura 

Via email acaosocial@cm-serpa.pt deverão ser remetidos os seguintes documentos: 

- faturas/recibo com as despesas realizadas no ano civil 2022, descriminadas por valência 

- comprovativo do nº de acordos de cooperação estabelecidos com o ISS,IP, por valência 

 

9. Proposta de comparticipação financeira da Câmara Municipal de Serpa no Acordo de Parceria 

entre a Rota do Guadiana (ADI), o Município de Serpa e as Juntas de Freguesia de Pias e 

Brinches 

Em 2 de fevereiro, do corrente ano de 2022, o Gabinete de Ação Social propõe o seguinte: 

“Na data de 17 de Junho de 2020, conforme documento anexo, foi assinado acordo de parceria entre a Rota 

do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado, o Município de Serpa e as Juntas de Freguesia de 

Pias e de Brinches para execução, por parte da Rota do Guadiana, do Projeto Serpa Acolhe2, a candidatar, à 

data, ao Fundo para o Asilo, Migrações e Integração (Aviso 82/FAMI/OE2-Integração e Migração Legal) e, 

caso aprovado, a desenvolver entre 1 de Janeiro de 2021 e 31 de Dezembro de 2022, no âmbito da 

intervenção com a população migrante, através do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) 

em Serpa e em Pias e, em itinerância, em Brinches. 

Caso aprovação da candidatura, comprometer-se-ia o município de Serpa à comparticipação de 5% da 

contrapartida nacional do projeto, conforme regulamentado pelo FAMI.   

 

Na data de 13 de janeiro de 2022, remeteu a entidade à Câmara Municipal de Serpa o respetivo termo de 

aceitação, em anexo, com aprovação da candidatura e do montante total de investimento de 107 066,94€, 

com a seguinte distribuição: 

- contrapartida comunitária (75%)  - 80 300,21€ 

- contrapartida nacional (25%) – 26 766,74€ / 20% a comparticipar pelo ACM (21413,39€) e 5% a 

comparticipar pela CMSerpa (5353,35€] 

 

Solicita a Rota do Guadiana o apoio se verifique em 2 tranches de 2676,68€, que propomos se transfiram: 

- em Fevereiro 2022 

- em Novembro 2022 

 

Para realização do apoio em apreço foi solicitado pedido de cabimento na I/1086. 

 

 

 Intervenções 

Intervém a Sra. Vereadora Ana Moisão questionando se esta candidatura substitui o projeto que termina a 4 

de abril. 

 

Responde a Sra. Vereadora Odete Borralho dizendo que o projeto que termina a 4 de abril é o projeto dos 

Mediadores Intermunicipais e que este projeto, relacionado com a questão dos emigrantes, termina a 31 de 

dezembro do ano de 2022. 

 

 

mailto:acaosocial@cm-serpa.pt
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 Deliberação 

Com base no parecer técnico e no seguimento da aprovação da Candidatura do Projeto Serpa Acolhe2 

ao Fundo para Asilo, Migrações e Integração (FAMI) a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a comparticipação de 5. 353,35 € (cinco mil, trezentos e cinquenta e três euros e trinta e cinco 

euros) correspondente a de 5% sobre o montante total de investimento de 107 066,94€ com a seguinte 

distribuição: 

- contrapartida comunitária (75%)  - 80 300,21€ 

- contrapartida nacional (25%) – 26 766,74€ / 20% a comparticipar pelo ACM (21413,39€) e 5% a 

comparticipar pela CMSerpa (5353,35€] ------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

 

10. Pedido de apoio financeiro – Sociedade Columbófila de Serpa 

Em 26 de novembro de 2021, o Gabinete do Movimento Associativo informa o seguinte: 

“A Sociedade Columbófila de Serpa solicita apoio para aquisição de mobiliário, num orçamento apresentado 

de 1 350.54€. 

Assim, e estando a entidade inscrita no Registo Municipal do Movimento Associativo e conforme o seu 

Regulamento, propõe-se com base no Capitulo III – Apoios Pontuais, Secção I, Artigo 15º - Projetos e Ações 

Pontuais, ponto 3 (…) apoio financeiros à aquisição de bens e equipamentos (…), um apoio pontual no valor 

de 50% do total apresentado, ou seja, 675.27€, mediante fatura a apresentar pela entidade. “ 

O valor foi cabimentado com o número sequencial nº25344 

 

 Deliberação 

Com base no Capítulo III – Apoios Pontuais, Secção I, Artigo 15º, do Regulamento Municipal de Apoio 

ao Movimento Associativo a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Sociedade 

Columbófila de Serpa, um apoio pontual no valor de 675.27€(seiscentos e setenta e cinco euros e vinte 

e sete cêntimos) correspondente a 50% do total apresentado, para aquisição de mobiliário.-----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

11. Pedido de apoio financeiro – Associação Cultural Arco Iris de Vale de Vargo  

Em 1 de fevereiro do corrente ano de 2022 o Gabinete do Movimento Associativo informa o seguinte: 

“A Associação Arco Iris de Vale de Vargo solicita apoio financeiro para restauro de peças e confeção de 

novos trajes. 

Assim, e estando a entidade registada no Conselho Municipal do Movimento Associativo e conforme o seu 

Regulamento, propõe-se com base no Capítulo III, a atribuição de um subsídio de 221,73€, correspondente a 

50% do valor total de 443,46€ - despesas apresentadas.” 
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 Deliberação 

Com base no Capítulo III do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Cultural Arco Iris de Vale de Vargo, um 

subsídio no valor de 221,73€ (duzentos e vinte e um euros e setenta e três cêntimos) correspondente a 

50% do total apresentado, para restauro de peças e confeção de novos trajes. O valor foi cabimentado 

com o número sequencial 25338. O Sr. Vereador Francisco Godinho ausentou-se durante a apreciação 

e votação deste assunto, por se encontrar impedido, nos termos da lei. --------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------   

 

12. Pedido de apoio financeiro – Sociedade Recreativa União Ficalhense 

Em 22 de dezembro de 2021 o Gabinete do Movimento Associativo informa o seguinte:  

“De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, apoios pontuais - capitulo III, 

artigo 15º, ponto 3, propõe-se a atribuição de um subsídio de 1537,50€ (mil quinhentos e trinta e sete 

euros e cinquenta cêntimos) à Sociedade Recreativa União Ficalhense, para obras de requalificação das 

instalações sede da entidade. 

 Deliberação 

Com base no Capítulo III – Apoios Pontuais, Artigo 15º, ponto 3 do Regulamento Municipal de Apoio 

ao Movimento Associativo a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Sociedade 

Recreativa União Ficalhense, um subsídio no valor de 1 537,50€ (mil quinhentos e trinta e sete euros e 

cinquenta cêntimos) para obras de requalificação das instalações da sede, correspondente a 50% do 

total apresentado. Valor foi cabimentado com o número sequencial 25345.-----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

13. Pedido de Apoio Financeiro – Sociedade Recreativa 1º de Dezembro de Vila Verde de Ficalho 

Em 11 de janeiro, do corrente ano de 2022, o Gabinete do Movimento Associativo informa o seguinte: 

“A Sociedade Recreativa 1º de Dezembro de Ficalho solicita apoio financeiro para comemorações do 1º de 

Dezembro. 

Assim, e estando a entidade registada no Conselho Municipal do Movimento Associativo e conforme o seu 

Regulamento, propõe-se com base no Capítulo III, a atribuição de um subsídio de 120,675€, correspondente 

a 50% do valor total de 241,35€ - foguetes e custos associados do seguro.” 

 

 Deliberação 

Com base no Capítulo III do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Sociedade Recreativa 1º de Dezembro de Vila Verde 

de Ficalho, um subsídio no valor de 120,67€ (cento e vinte euros e sessenta e sete cêntimos) 

correspondente a 50% do total apresentado, para foguetes e custos associados do seguro. O valor foi 

cabimentado com o número sequencial 25343.--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 
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14. Pedido de Apoio Financeiro – Casa do Povo de Pias 

Em 10 de janeiro, do corrente ano de 2022, o Gabinete do Movimento Associativo informa o seguinte: 

“De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, apoios pontuais - capitulo III, 

artigo 15º, ponto 3, propõe-se a atribuição de um subsídio de 2 456,20€ (dois mil quatrocentos e cinquenta e 

seis euros e vinte cêntimos) à Casa do Povo de Pias, para substituição das portas das instalações sede da 

entidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Com base no Capítulo III do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Casa do Povo de Pias um subsídio de 2 456,20 (dois 

mil, quatrocentos e cinquenta e seis euros e vinte cêntimos) para substituição das portas das 

instalações da sede. O valor foi cabimentado com o número sequencial 25341.----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Pedido de Apoio Financeiro – Manuel Pós-de-Mina Coelho 

Em 17 de janeiro do corrente ano de 2022, o Gabinete do Movimento associativo informa o seguinte: 

“O Sr. Manuel Pós-de-Mina Coelho, atleta de Paradressage, solicita apoio da autarquia para participação em 

campeonatos nacionais e internacionais no ano de 2022. 

Assim, conforme Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, propõe-se com base no 

Capítulo I – Disposições Gerais, Artigo 2º - Objeto e Âmbito, ponto 3 – Poderão ser atribuídos apoios a 

entidades ou grupos informais ou outras pessoas que, não estando inscritas no Registo Municipal do 

Movimento Associativo, por não preencherem os requisitos necessários para o efeito, apresentem propostas 

de atividades de manifesto interesse para o concelho, um apoio no valor de 250€.” 

 

 Intervenções 

Intervém a Sra. Vereadora Ana Moisão questionando se o valor de 250€ é suficiente para um atleta participar 

em campeonatos nacionais e internacionais. 

O Sr. Vereador Carlos Alves informa que o valor atribuído corresponde a 50% do valor apresentado pelo 

atleta. 

 

 Deliberação 

Com base no Capítulo I, ponto 3, do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao atleta Manuel Pós-de-Mina Coelho, um 

subsídio no valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros) para participação em campeonatos nacionais 

e internacionais no ano de 2022. O valor foi cabimentado com o número sequencial 25339.-----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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16. Pedido de Apoio financeiro – Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria 

Em 4 de janeiro do corrente ano de 2022, o Gabinete do Movimento Associativo propõe o seguinte: 

“De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, apoios pontuais - capitulo III, 

artigo 15º, propõe-se a atribuição de um subsídio de 3 883,50€ (três mil oitocentos e oitenta e três euros e 

cinquenta cêntimos) à Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria, para o “6º Trail Ribeira de Limas”, a 

realizar no dia 20 de fevereiro, onde se prevê a participação de 600 atletas.” 

 

 Intervenções 

Intervém o Sr. Presidente informando que estarão presentes neste evento cerca de 600 atletas sendo que a 

organização se viu obrigada a encerrar as inscrições há já algum tempo. 

Segue-se a Sra. Vereadora Ana Moisão questionando se os balneários vão ser utilizados e se são nos 

mesmo moldes anteriores. 

O Sr. Vereador Carlos Alves informa que a Direção Geral da Saúde (DGS) sugeriu suspender os banhos dos 

atletas. 

 

 Deliberação 

Com base no Capítulo III, artigo 15º, do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Cultural e Recreativa de Santa 

Iria um subsídio de 3 883,50€ (três mil oitocentos e oitenta e três euros e cinquenta cêntimos) para o 

“6º Trail Ribeira de Limas”. O valor foi cabimentado com o número sequencial 25342.-------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

17. Proposta de apoio no âmbito de combate à pandemia Covid 19 – Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Serpa 

Em 10 de janeiro, do ano corrente de 2022, propõe o Gabinete do Movimento Associativo o seguinte: 

“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa, vem remeter as faturas de despesas em 

material de proteção e combate à COVID 19, entre os meses de julho a dezembro 2021. 

Após análise às faturas o valor total das mesmas é de 2.000,93€, sendo proposto o apoio de 50% das 

mesmas, conforme meses anteriores, no valor de 1.000,47€.  

 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de Bombeiros Voluntários de 

Serpa, um subsidio no valor de 1 000,47€ € (mil euros e quarenta e sete cêntimos), correspondente a 

50% das despesas efetuadas entre os meses de julho e dezembro de 2021, para apoio no âmbito do 

combate à pandemia Covid-19. O valor foi cabimentado com o número sequencial 25340--------------------

------------------------------------------------------------- 
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18. Proposta de reversão do lote de terreno nº 34 da Zona Industrial de Serpa 

Em 10 de fevereiro do corrente ano de 2022, o Serviço de Assessoria Jurídica propõe a reversão do lote nº34 

da Zona Industrial de Serpa com base na seguinte proposta: 

“Na sequência de deliberação do órgão executivo proferida em reunião realizada em 02/09/2020, sobre a 

reversão do lote de terreno nº 34 da Zona Industrial de Serpa, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 

4013, União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Serpa sob o número 3834/20141029, por incumprimento do prazo de construção do comprador e atual 

proprietário, Dorsal 50 Unipessoal. LDA, após resposta do mesmo em que manifesta concordância sobre a 

reversão e perante o cabimento efetuado no serviço de Gestão Financeira, respeitante à verba necessária 

para aquisição, sugere-se que o órgão executivo se pronuncie nos termos ora propostos: 

 Cabe ao órgão executivo, ao abrigo do disposto no artigo 33.º nº 1 g) do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre a aquisição do lote de terreno nº 34 

da Zona Industrial de Serpa, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4013, União das Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 

3834/20141029, por reversão, pelo preço de 315,00€, a Dorsal 50 Unipessoal. LDA, cujo valor se encontra 

cabimentado com o número sequencial 25547/2022.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Ao abrigo do disposto no artigo 33.º nº 1 g) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a aquisição do lote 

de terreno nº 34 da Zona Industrial de Serpa, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4013, União 

das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Serpa sob o número 3834/20141029, por reversão, pelo preço de 315,00€, a Dorsal 50 Unipessoal. LDA, 

cujo valor se encontra cabimentado com o número sequencial 25547/2022. O Sr. Vereador Carlos 

Alves ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se encontrar impedido, nos 

termos da lei.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

 

19. Proposta de fixação de preço do livro “Práticas da Cultura na Raia do Baixo Alentejo – 

Utopias, Criatividade e Formas de Resistência”. 

Em informação datada de 4 de fevereiro, do corrente ano de 2022, o Museu do Cante informa o seguinte: 

“Foram adquiridos 20 exemplares do livro “Práticas da Cultura na Raia do Baixo Alentejo — Utopias, 

Criatividade e Formas de Resistência. 

O livro é o resultado da investigação de Dulce Simões no âmbito do projeto de pós-doutoramento “A cultura 

expressiva na fronteira luso-espanhola: continuidade histórica e processos de transformação socioculturais, 

agentes e repertórios na construção de identidades”.  

Entre outros aspetos, a obra “debruça-se sobre as transformações da sociedade rural desde a 

Revolução de Abril até ao presente, entrelaçando as políticas de salvaguarda do património cultural com o 

movimento coral alentejano” (…) e “enfatiza o poder da identidade cultural desta região, na continuidade de 

tradições culturais e políticas baseadas em valores, relações sociais e práticas que resistem à hegemonia 

cultural, através de formas de organização coletiva que promovem a utopia de uma sociedade mais justa, 

humanizada e multicultural”. 
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Não obstante ter ênfase no concelho de Barrancos, também se dedica a Serpa, analisando os 

encontros de culturas em Serpa (ponto 5.6). 

Dulce Simões foi produtora-realizadora da RTP e é doutorada em Antropologia, pela FCSH da 

Universidade Nova de Lisboa. Entre outros trabalhos, foi autora do livro/CD “Grupo Coral Os Arraianos de 

Ficalho, Luar da Meia-Noite”, em 2016. 

 

O Museu do Cante propõe que o valor de venda deste artigo seja 18€ (já com iva incluído), o mesmo 

valor pelo qual o livro se encontra à venda no circuito comercial. “------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

Com base no parecer acima transcrito a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que o valor de 

venda do livro “Práticas da Cultura na Raia do Baixo Alentejo – Utopias, Criatividade e Formas de 

Resistência” seja de 18€ (iva incluído).------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

20. Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Serpa  

No seguimento do deliberado em Reunião de Câmara, no passado dia 2 de fevereiro, do corrente ano, sobre 

a Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa informa a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

em 9 de fevereiro, do corrente ano, que é necessário retificar o ponto 3 relativo à Prorrogação do prazo de 

vigência das Medidas Preventivas por 1 ano, ao abrigo do número 1 do artigo 141.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial devendo a Câmara Municipal propor à Assembleia Municipal a sua 

deliberação. 
 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação proferida 

na Reunião de 2 de fevereiro respeitante à prorrogação do prazo de vigência das medidas preventivas. 

Mais foi deliberado propor à Assembleia Municipal a prorrogação do prazo de vigência das Medidas 

Preventivas, por 1 ano, ao abrigo do número 1 do artigo 141.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 

 

21. Proposta de realização da 21ª Feira do Queijo do Alentejo no Mercado Municipal de Serpa 

Em 10 de fevereiro do corrente ano, a dirigente da Divisão de Desenvolvimento Estratégico propõe o 

seguinte: 

“Em reunião órgão executivo de 10.11.2021 foi aprovada a proposta para realização da Feira do Queijo do 

Alentejo no modelo habitual, no Parque de Feiras e Exposições, com um conjunto de especificações 

aplicáveis ao recinto e formato da Feira. 

Contudo, devido à evolução desfavorável da situação epidemiológica e das orientações e recomendações 

das autoridades de saúde, não é possível a concretização da Feira do Queijo do Alentejo 2022 tal como 

prevíamos; 
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Por entender-se a importância de assinalar a data e, em simultâneo, promover o queijo e os produtos locais, 

apoiando a atividade dos produtores, nomeadamente através da criação de oportunidades para aumento das 

vendas, foi necessário redefinir o formato da Feira e encontrar uma solução que pudesse manter de alguma 

forma a projeção e a imagem deste certame e a sua componente de dinamização económica.  

A opção foi o  Mercado Municipal de Serpa,  equipamento fundamental no que respeita ao comércio 

tradicional de proximidade e que tem como tema central o Queijo ( no âmbito do projeto Serpa, Mercados em 

rede), estando aí instalado o Centro Interpretativo do Queijo e a Loja do Queijo e  a suas valências e  

localização central, em complementaridade com os espaços abertos adjacentes  dão resposta adequada à 

instalação de alguns expositores,  bem como algumas ações no âmbito da valorização do queijo. 

Acrescenta-se ainda que, para contribuir a dinamização da atividade económica local, na qual um dos 

momentos altos é a Feira do Queijo, estão previstas outras feiras temáticas no decorrer deste ano, bem como 

ações e atividades de promoção e valorização dos recursos locais, nomeadamente no domínio da 

gastronomia e turismo bem como ações de capacitação dirigidas aos produtores. 

 

Assim,  

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, secção II (das Feiras Temáticas), define o regime aplicável às Feiras Temáticas 

e aos recintos onde se realizam, competindo à Câmara Municipal 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 que, e que, de acordo com o artigo 8ª conjugado com o artigo 11 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;   

E 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; 

 

Coloca-se à apreciação da Câmara Municipal a seguinte proposta - contendo apenas as especificações a 

alterar, tendo em conta a já referida deliberação de 10.11.2021 -  para a realização da 21ª Feira do Queijo do 

Alentejo_ Mercado Municipal de Serpa, nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2022: 

1. Horário de Funcionamento: das 9.00h às 19.00h 

2. Critérios de atribuição de espaços e características dos stands: são disponibilizados 20 stands 

de exterior( 3x2 e 3x3) para produtores de queijo do concelho e produtores de queijo DOP ( 

mantendo-se válidas as inscrições entretanto recebidas)  bem como as bancas disponíveis no interior 

do mercado para outros produtos locais. Será também disponibilizado um espaço exterior adequado 

para participação com stands amovíveis de venda de farturas ou outros produtos.  

3. Não haverá espaços destinados a associações e outras entidades sem fins lucrativos. 
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4. Propõe-se para esta nova iniciativa, como forma de apoiar as empresas e a produção local e 

tendo em consideração toda a situação atual, a isenção de pagamento dos stands  

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente intervém informando que a Direção Geral da Saúde (DGS ) deu um parecer não favorável à 

realização da Feira do Queijo nos moldes em que se realizava e, não querendo deixar passar a oportunidade 

de dinamizar a atividade económica, é apresentada esta proposta numa versão mais diminuta e com isenção 

da taxa dos participantes. 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite considera que tendo em conta que os stands vão ficar na envolvência do 

Mercado Municipal poderá se correr o risco de se concentrar muitas pessoas no mesmo espaço, caso chova. 

 

A Sra. Vereadora Ana Moisão lamenta o facto de ter sabido desta alteração de espaço através de um vídeo 

publicado pela Câmara Municipal sendo que, gostava de ter tido a oportunidade de dar o seu contributo sobre 

esta matéria.  

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada para realização da 

21º Feira do Queijo do Alentejo no Mercado Municipal de Serpa, nos dias 25,26 e 27 de fevereiro de 

2022 com as seguintes especificações: 

1. Horário de Funcionamento: das 9.00h às 19.00h 

2. Critérios de atribuição de espaços e características dos stands: são disponibilizados 20 

stands de exterior( 3x2 e 3x3) para produtores de queijo do concelho e produtores de 

queijo DOP ( mantendo-se válidas as inscrições entretanto recebidas)  bem como as 

bancas disponíveis no interior do mercado para outros produtos locais. Será também 

disponibilizado um espaço exterior adequado para participação com stands amovíveis de 

venda de farturas ou outros produtos.  

3. Não haverá espaços destinados a associações e outras entidades sem fins lucrativos. 

4. Propõe-se para esta nova iniciativa, como forma de apoiar as empresas e a produção local 

e tendo em consideração toda a situação atual, a isenção de pagamento dos stands ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

22. Programa de Revitalização Económica do Concelho de Serpa (PREC) – Proposta de 
prorrogação 

O Sr. Presidente, em informação datada de 10 de fevereiro de 2022, elabora a seguinte proposta: 

 

“O Programa de Revitalização Económica do Concelho – PREC Serpa é um documento de suporte à 

estratégia municipal no âmbito do apoio à atividade económica do concelho no contexto da atual 

pandemia que teve como objetivo estruturar um conjunto de medidas definidas durante 2020, com o 

objetivo de apoiar e dinamizar o comércio e o tecido empresarial local e reforçar o investimento público no 

concelho, promovendo igualmente a produção e o consumo locais, os recursos patrimoniais e 

incentivando o turismo interno. 
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Este Programa, que é transversal a todas as áreas de intervenção do município, e decorreu até dezembro 

de 2021, assumiu-se como uma ferramenta de apoio, em permanente monitorização e adaptação, tendo 

em conta o desenvolvimento da situação de pandemia e das medidas e orientações dela decorrente, em 

complementaridade com a exigência de políticas nacionais adequadas e eficazes no quadro da necessária 

recuperação económica nacional. 

A manutenção da situação pandémica impõe, como anteriormente, a continuidade das medidas de apoio 

anteriormente vigentes, pelo que propomos a prorrogação das medidas a seguir enunciadas, com efeitos a 

01 de janeiro de 2022;  

1. Isenção de pagamento de taxas municipais relativas à ocupação de espaço público e à instalação 

de placas de sinalização de direção de estabelecimentos, até final do ano de 2022;  

2. Apoio na execução de projetos para instalação de esplanadas; 

3. Isenção do pagamento dos terrados nos mercados municipais, até final de junho de 2022. 

 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO PARTIDO SOCIALISTA 

A seguir se transcreve a Declaração de Voto apresentada pelos eleitos do PS: 

 

"Os vereadores do Partido Socialista eleitos no Município de Serpa, votam a FAVOR e referem que, 

desde a primeira hora que, no que diz respeito ao contexto da pandemia Covid19, apresentaram 

total disponibilidade e solidariedade para com o executivo CDU. 

 

Perante a situação que decorreu no início, os eleitos do PS, defenderam e defendem que a Câmara 

Municipal de Serpa (CMS), deveria adoptar medidas extraordinárias no sentido de minimizar os 

efeitos da pandemia do Covid 19, medidas concretas de apoio às famílias, ao comércio local e às 

empresas do Concelho. 

Neste sentido, os vereadores do Partido Socialista, na reunião de 15 de março de 2020, 

propuseram que CMS, implementasse mais medidas de apoio, por tempo indeterminado, e 

apresentaram as seguintes propostas: 

- Isenção total do pagamento da água, saneamento básico e resíduos às IPSS do concelho; 

- Isentar 50% do valor das faturas referentes ao mês de Março e 100% no mês de Abril e Maio, 

todos os munícipes que, comprovadamente, manifestem perda de rendimentos, do pagamento 

pelo abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos; 

- Reforço de apoio logístico e do fornecimento de equipamento de proteção individual e bens de 

primeira necessidade às Juntas e Uniões de Freguesia, ao Centro de Saúde, Escolas, GNR, 

Bombeiros e IPSS do concelho; 

- Isenção do pagamento de rendas de ocupação de espaços comerciais municipais; 

- Isenção do pagamento de taxas de ocupação da via pública e de publicidade; 

- Pagamento imediato da dívida existente aos fornecedores locais; 

- Pagamento imediato nas aquisições a realizar entre os meses de Março e Outubro; 

- Estabelecimento de um programa de aquisições nos fornecedores locais. 
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- Abdicar de 50% da Derrama às empresas com volume superior a 150.000M; 

- Implementação do programa abem: Rede Solidária do Medicamento; 

- Apoio Psicológico; 

- Apoio ao Cuidador. 

Acrescentam ainda que, as referidas propostas, depois de discutidas em duas reuniões de câmara, 

deveriam ter sido apresentadas como proposta e por conseguinte, votadas. Tal não aconteceu.” 

 

Os Vereadores do PS 

 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta acima apresentada, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

prorrogar as medidas de apoio à atividade económica no concelho, a seguir enunciadas, com 

efeitos a partir do dia 01 de janeiro: 

1. Isenção de pagamento de taxas municipais relativas à ocupação de espaço público e à 

instalação de placas de sinalização de direção de estabelecimentos, até final do ano de 

2022;  

2. Apoio na execução de projetos para instalação de esplanadas;  

3. Isenção do pagamento dos terrados nos mercados municipais, até final de junho de 2022.---

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

23. Proposta de isenção de taxas de ocupação do espaço público e publicidade de esplanadas, 

para o ano de 2022, no Concelho de Serpa 

 

Pela eleita do CHEGA, foi apresentada a seguinte proposta: 
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 Intervenções 

A Sra. Vereadora Ana Moisão refere que esta proposta vem de alguma forma dar resposta a algumas das 

dificuldades económicas sentidas pelos munícipes, durante a pandemia Covid 19. 

 

O Sr. Presidente alerta para o facto da proposta apresentada pelo CHEGA corresponder ao ponto 1 da 

proposta aprovada, no ponto anterior, deixando à consideração da proponente a retirada ou votação da 

proposta, mantendo-se a proposta. 
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DECLARAÇÃO DE VOTO DO PARTIDO SOCIALISTA 

 

A seguir se transcreve a Declaração de Voto apresentada pelos eleitos do PS: 

 

“No ponto 23 da OT, e segundo a proposta de isenção de taxas de ocupação do espaço público e 

publicidade de esplanadas, para o ano de 2022, no Concelho de Serpa, apresentada pela vereadora 

eleita do CHEGA, os vereadores do PS votam CONTRA, considerando que a PROPOSTA se repete 

com a anteriormente votada. De referir que, esta medida foi aprovada em reunião de câmara, no 

segundo trimestre de 2020. A vereadora Paula Pais lamenta assim, que a fraca ou mesmo nula 

participação nas reuniões de câmara, assim como, a não leitura das atas, leve a um 

desconhecimento do trabalho realizado pelo executivo.” 

 

Os Vereadores do PS 

 

 

 Deliberação 

Sobre a proposta apresentada a Câmara Municipal, deliberou, por maioria, com 6 (seis) votos contra 

dos eleitos da CDU e do PS, não aprovar a isenção de taxas de ocupação do espaço público e 

publicidade de esplanadas, para o ano de 2022, no Concelho de Serpa.---------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

24. Proposta de alteração toponímica de Largo, em Pias 

Pela eleita do CHEGA, foi apresentada a seguinte proposta: 
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 Intervenções 

A Sra. Vereadora Ana Moisão relembra que a D. Inácia foi uma pessoa muito importante em Pias e que tinha 

uma visão muito à frente. Conseguiu estabelecer uma rede de contactos que deu impulso a vários projetos, 

em Pias, como foi a obra da Fundação Viscondes Messangil, obras no Bairro Operário, ajudou famílias 

pobres, conseguiu financiamento para projetos solidários e até evitou a ida de muitos jovens para a guerra, 

entre outras. Refere ainda a Sra. Vereadora que a D. Inácia viveu no atual Largo 5 de Outubro e que, tendo 

em conta a mulher que foi e todos os méritos que recebeu em prol do distrito de Beja, é legítimo homenageá-

la e valorizar a sua obra.  

 

O Sr. Presidente refere que tem conhecimento da história de vida da D. Inácia e compreende a proposta 

apresentada, contudo, não consegue substituir o significado do Largo 5 de Outubro que é a Implantação da 

República. Considera, contudo, que poderão existir outras situações mais oportunas para homenageá-la. 

Segundo o Sr. Presidente a alteração de qualquer nome de rua tem implicações variadas, nomeadamente a 

alteração de dados dos residentes dos imóveis dessa rua no Serviço de Finanças e Conservatória, para além 

da alteração de outros documentos que acarretam custos para os residentes, como é, por exemplo, o caso da 

carta de condução. Informa, também, o Sr. Presidente que a alteração do nome de rua é uma competência da 

Assembleia de Freguesia e não da Câmara Municipal e que para avançar com uma situação destas todas as 

pessoas deviam ser informadas. 

 

 

A Sra. Vereadora Ana Moisão refere que tem conhecimento que esta proposta já foi levada à Assembleia de 

Freguesia de Pias mas, tal como referiu o Sr. Presidente na sua resposta, as razões apresentadas pela 

Assembleia têm sido as mesmas: questões burocráticas e data histórica. Refere, ainda, a Sra. Vereadora que 

o que pesou na proposta apresentada é o facto de este Largo já ser chamado por grande parte das pessoas 

em Pias por “Largo da D. Inaicinha”. Conclui a Sra. Vereadora que também vê com interesse a possibilidade 

da D. Inácia ser homenageada em novos loteamentos ou numa nova rua. 

 

Segue-se a intervenção da Sra. Vereadora Odete Borralho reconhecendo o carinho dos Pienses pela D. 

Inácia. Considera ainda que, embora a D. Inácia merecesse o reconhecimento no Largo 5 de Outubro existem 
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outras possibilidades para concretizar essa homenagem sem acarretar grandes custos aos fregueses, como 

por exemplo, a atribuição do nome da D. Inácia a uma creche. Por fim, acrescenta a Sra. Vereadora que esta 

é uma proposta que deverá ser discutida em Assembleia de Freguesia uma vez que a D. Inácia apoiou muitas 

famílias e por esse motivo deverá ser homenageada. 

 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO PARTIDO SOCIALISTA 

 

A seguir se transcreve a Declaração de Voto apresentada pelos eleitos do PS: 

 

“Os vereadores do PS votam contra a proposta do Chega, de alteração do nome do Largo 5 de 

Outubro, em Pias. Nas alegações, acerca do nosso sentido de voto, testemunhamos que nada nos 

move acerca do nome proposto, antes pelo contrário. Se por um lado, não podemos, isso sim, 

estarmos de acordo com a substituição da toponímia de um largo, quando isso acarreta custos e 

transtornos aos fregueses, por outro, enquanto representantes de um partido Republicano como é 

o PS, nunca poderíamos renegar os seus princípios ideológicos, branqueando a data da 

implementação da República Portuguesa. No entanto, e acrescenta a Vereadora Paula Pais, que se 

aproveite, e isso sim, novas artérias para homenagear a Srª, colocando o nome: Inácia Garrote 

Baião e assim perdure na memória dos Pienses, por aquilo que fez e pela obra que lhes deixou. 

Acrescenta ainda que, a proposta vinda agora à sessão de Câmara, foi ao longo de vários 

mandatos, na Assembleia de Freguesia de Pias, uma proposta dos eleitos do PS. Contudo, tal nunca 

sucedeu.” 

Os Vereadores do PS 

 

 Deliberação 

Sobre a proposta apresentada a Câmara Municipal, deliberou, por maioria, com 6 (seis) votos contra 

dos eleitos da CDU e do PS, não aprovar a proposta de alteração toponímica para o Largo 5 de 

Outubro, em Pias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

 

 

 

25. Empreitada de Requalificação das Ruas Portas de Beja e Rua dos Fidalgos – Proposta de 

trabalhos complementares 

A Divisão de Mobilidade e Obras Municipais em 28 de janeiro, do corrente ano, propõe: 

 

“…No seguimento da remoção do pavimento existente na Rua dos Fidalgos verificou-se a desagregação do 

que deveria ser o revestimento das fundações das paredes dos edifícios confinantes com o arruamento. Esta 

situação, e numa análise empírica do local, conclui-se resultar da acumulação e infiltração de água nas juntas 

das pedras da calçada; e entre estas e as paredes. 

Após esta constatação, foi também executada uma verificação na Rua Portas de Beja - com o levantamento 

pontual de cubos de calçada confinantes com os edifícios ao longo da Rua, confirmando-se a necessidade de 
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se proceder ao reforço/isolamento das áreas de fundação das paredes de taipa dos edifícios, e execução de 

reforço na fixação dos cubos com argamassa de cimento por forma a garantir a não deformação do 

pavimento nestas áreas - não previsto em contrato. 

A proposta considerada para solucionamento deste problema consiste na aplicação de uma lâmina de 

argamassa cimentícia com aditivo hidrófugo - com cerca de 2 cm de espessura e 40 cm de altura - na face 

das fundações das paredes que confinam com o arruamento publico - conforme pormenor P1.1 do Desenho 

ADC01.01. 

Pretende-se, com esta solução, reduzir o impacto das humidades nas paredes dos edifícios, desta feita, 

provenientes da acumulação de água nas juntas da calçada - nestes casos, muito por força da sua queda 

desde os beirados das coberturas.  

Considerando a altura da queda, o impacto da água no pavimento transporta os agregados finos 

normalmente aplicados entre juntas de cubos - seja tout-venant, pó de pedra, areia e cimento (…), 

potenciando a infiltração de água no terreno, pelo que, é também proposto o assentamento dos cubos de 

calçada em base de assentamento amaciçada e o preenchimento das juntas com calda de cimento - numa 

mancha de afastamento às paredes até ao eixo das linhas de água; ou no máximo de 1.20m de afastamento - 

o que ocorrer primeiro. 

De salientar, no entanto, que esta solução não irá solucionar a ascensão por capilaridade das humidades que 

também se verifica, e é característico deste tipo paredes - e cuja origem não tem  

TRABALHOS PREVISTOS: 

Rua Portas de Beja 

- Execução de base de assentamento dos cubos e preenchimento de juntas com calda de cimento - 

numa extensão de cerca de 292.00 m, com largura variável - área de 206.00m2. Não previsto em 

contrato. 

- Execução de remate da parede com argamassa contendo aditivo hidrófugo, com cerca de 0.40m de 

altura e 0.02m de espessura, numa extensão de cerca de 292.00m - área de 116.80m2. Não previsto 

em contrato. 

 

Rua dos Fidalgos 

- Execução de base de assentamento dos cubos e preenchimento de juntas com calda de cimento - 

numa extensão de cerca de 238.64m, com largura variável - área de 153.50m2. Não previsto em 

contrato. 

- Execução de remate da parede com argamassa contendo aditivo hidrófugo, com cerca de 0.40m de 

altura e 0.02m de espessura, numa extensão de cerca de 238.64m - área de 95.50m2. Não previsto 

em contrato. 

 

Rua Dr. Francisco Barreto 

Dando cumprimento à decisão de intervencionar a Rua Dr. Francisco Barreto, confinante com a Rua dos 

Fidalgos, com apenas cerca de 97.26 m2, é proposta a aplicação de pavimento em cubo de granito 

10x10x10cm seguindo a estereotomia e a metodologia de assentamento prevista em contrato para o 
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pavimento ref.ª PAV2 - incluindo as medidas propostas para minimizar a acção das humidades nas fundações 

das paredes dos edifícios. 

Propõe-se a inclusão destes trabalhos no contrato adicional 1 por se considerar que:  

-  Evita-se, desta forma, a abertura de um novo procedimento administrativo pela Câmara Municipal 

com todas as implicações que acarreta a afetação de técnicos e serviços na sua tramitação interna - 

e todos os custos associados; Para execução de trabalhos de natureza igual à executada em 

arruamento confinante. 

-  Aplicam-se, para uma mesma solução de execução dos trabalhos, os valores previstos no contrato 

celebrado com a empresa - Terraço da Cigarra - Construtora Lda. Sobre o preço dos materiais e 

custo de execução dos trabalhos previstos no contrato, aplica-se a Revisão de Preços nos termos do 

art.º 300 do Código de Contratos Públicos.  

Evita-se, desta forma, o custo associado à montagem e manutenção de novo estaleiro, 

implementação do Plano de Segurança e Saúde e custos de implementação de novo Plano de 

Gestão de Resíduos - por se encontrarem incluídos nos custos da empreitada a decorrer. 

-  Não sendo fisicamente possível a execução em simultâneo dos trabalhos no local, e não incluindo 

neste contrato a execução destes trabalhos, terá de se aguardar pela conclusão da empreitada a 

decorrer na Rua dos Fidalgos para inicio de uma intervenção na Rua Dr. Francisco Barreto - o que, 

além de atrasar a execução dos trabalhos, irá colocar em causa a integridade dos 

trabalhos/pavimentos da Rua dos Fidalgos após sua conclusão, com a necessidade de se circular 

com máquinas e veículos pesados no local. 

-  Sobre os trabalhos, não haverá duplicação de processos administrativos em fase de garantia - sendo 

dada resposta por apenas uma entidade.  

Considera-se, pelo exposto, estarem reunidos os pressupostos expressos na alínea a) do Ponto 2 para 

inclusão destes trabalhos no contrato adicional 1 proposto. 

 

Trabalhos Previstos: 

- Levantamento do pavimento em calçada existente.  Não previsto em contrato. 

- Preparação da base e aplicação de pavimento de acordo com as peças desenhadas anexas à 

presente Memória Descritiva, seguindo a metodologia prevista em contrato para a aplicação de cubo 

de granito - pormenor ref.ª PAV 2 

- Execução de base de assentamento dos cubos e preenchimento de juntas com calda de cimento - 

numa extensão de cerca de 46.27m, com largura variável - área de 21.10m2. Não previsto em 

contrato. 

- Execução de remate da parede com argamassa contendo aditivo hidrófugo, com cerca de 0.40m de 

altura e 0.02m de espessura, numa extensão de cerca de 46.27m - área de 18.50m2. Não previsto 

em contrato. 
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VALOR E PRAZO DE EXECUÇÃO A CONSIDERAR: 

Valor dos trabalhos complementares propostos: 15.432,54€ 

Nos termos previstos no ponto 2 do artigo 370º do CCP. 

Não excedendo os 10% do preço contratual. 

 

Prazo adicional para execução dos trabalhos, definidos em acordo com o representante da EE: 25 

dias. 

Nos termos do art.º 374º do CCP em vigor à data do Despacho de abertura do procedimento de contratação 

publica. 

 

No seguimento do acima exposto o Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública em 9 de fevereiro, do 

corrente ano, complementa a informação com a seguinte proposta: 

 

“No âmbito da Empreitada de Requalificação das Ruas Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, vem o Serviço de 
Apoio Técnico, da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, na sua informação I/165/2022, que se junta, 
propor a realização de trabalhos complementares, nos termos técnicos aí explanados.  
 
Neste sentido, propõe-se para apreciação e deliberação do Órgão Executivo, entidade competente, a 
autorização e aprovação dos trabalhos complementares no valor de € 15.432,54, a acrescer o Iva à taxa de 
6%, bem como a minuta do contrato adicional nos termos do nº 1 do art 98º, por inerência do art 370º, nº 5 e 
375º, todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L 18/2008 de 29 de janeiro, na redação dada 
pelo DL nº 111-B/2017 de 31 de Agosto, na sua nona versão.” 
 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos complementares da Empreitada 
de Requalificação da Rua Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, no valor de € 15.432,54, a acrescer o Iva 
à taxa de 6%, bem como a minuta do contrato adicional, que abaixo se transcreve, nos termos do nº 1 
do art 98º, por inerência do art. 370º, nº 5 e 375º, todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo D.L 18/2008 de 29 de janeiro, na redação dada pelo DL nº 111-B/2017 de 31 de Agosto, na sua 
nona versão. Foi realizado o cabimento sequencial nº25263. 
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26. Proposta de alteração ao Protocolo de Cooperação entre o Município de Serpa e Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa 
 

O Serviço de Proteção Civil, no mês de fevereiro, do corrente ano, apresenta proposta de alteração ao 

Protocolo de Cooperação entre a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa, no sentido de 

dar continuidade à parceria entre esta Associação e a Câmara Municipal de Serpa. 

 

Alteração ao Protocolo de Cooperação 

 

Entre: 

 

- Câmara Municipal de Serpa, Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 112 049, sita na Praça da República 

em Serpa, neste ato representada pelo Presidente da Câmara João Francisco Efigénio Palma, em 

conformidade com a deliberação de reunião de Câmara de……., adiante designado por “Câmara Municipal”;  

E:  

- Associação humanitária de Bombeiros Voluntários de Serpa, com sede na Avenida dos Bombeiros 

Voluntários, em Serpa, pessoa coletiva n.º 500 915 725, neste ato representada pelo Presidente da Direção, 

Domingos Manuel Carrasco Fabela, adiante designada por “Associação”;  

 

Considerando: 

- Que entre as partes foi outorgado em 17 de julho de 2019 um Protocolo de Cooperação, visando formalizar 

a colaboração entre as duas entidades na prossecução e defesa dos Munícipes e do interesse público; 

- Que, entretanto, foi manifestada pela Associação a intenção de constituir uma segunda Equipa de 

Intervenção Permanente, de forma a garantir uma resposta mais célere e um socorro mais eficiente à 

população do Concelho de Serpa; 

- Que, neste contexto, se impõe reforçar o apoio financeiro que o Município vem prestando à Associação; 

- Que, de acordo com a alínea u), do n.º 1 do artigo 33º, do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa 

ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças”. 

 

São alteradas as seguintes Cláusulas do Protocolo de Colaboração em vigor: 

 

“Cláusula 2 

(Obrigações da Associação) 

No âmbito do presente Protocolo, a Associação compromete-se a: 

a) … 

b) …  

c) … 

d) Efetuar ações de sensibilização/formação para a população no geral, em conjunto com o Serviço Municipal 

de Proteção Civil, relativamente a medidas de autoproteção, primeiros socorros, equipamentos de primeira 

intervenção, evacuação e combate a incêndios, bem como sensibilização em matéria de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios DFCI.  

e) … 
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 f) Assegurar o atendimento e triagem dos telefonemas efetuados para a linha Proteção Civil 24horas - 284 

544 802 (sedeado em espaço disponibilizado pela Associação);    

g) Assegurar a remuneração dos bombeiros que integram as duas Equipas de Intervenção Permanente; 

h) Apresentar o Relatório de Contas aprovado em Assembleia Geral bem como o Relatório de Atividades do 

Corpo de Bombeiros.    

Cláusula 3 

(Obrigações da Câmara) 

1 - A Câmara Municipal atribui à Associação um subsídio anual global no montante de 140 000,00€; 

2 – O subsidio acima referido deve ser afeto a despesas de capital, excecionando-se apenas as despesas 

relacionadas com a remuneração dos bombeiros afetos às duas Equipas de Intervenção Permanente, que 

serão pagas mensalmente, mediante a apresentação antecipada do correspondente documento de quitação. 

3 - A Câmara Municipal poderá ainda atribuir, mediante apreciação caso a caso, verbas para colaborar na 

aquisição de viaturas e outro equipamento, através da ANEPC ou candidaturas aos vários sistemas. 

4 – A despesa resultante do presente Protocolo foi objeto de cabimento prévio, estando as despesas de 

capital, no valor previsível de 68.000€, cabimentadas com o n.º sequencial 19846 e as despesas relacionadas 

com as Equipas de Intervenção Permanente, no valor previsível de 72 000,00€, cabimentadas com o n.º 

sequencial 19739. 

 

A presente Alteração ao Protocolo é feita em dois exemplares, ficando cada um em poder de um outorgante. 

 

Serpa, …. de …… de 2022 

 

Pela Câmara Municipal de Serpa 

 

______________________________________ 

- João Francisco Efigénio Palma – 

 

 

Pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Serpa 

 

________________________________ 

 

- Domingos Manuel Carrasco Fabela – 

 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente informa que na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa existe uma 

equipa em permanência a qual a Câmara já apoia em 50%, contudo, surgiu a necessidade de se criar uma 

segunda equipa e neste sentido, a Associação pergunta se a Câmara está disponível para apoiar em 50% a 

segunda equipa. 
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O Sr. Vereador Carlos Alves refere que a proposta para a criação da segunda equipa ainda tem que ser 

apreciada e aprovada pela Associação Nacional da Proteção Civil (ANPC), contudo, a Câmara teve que 

manifestar e formalizar a intenção através desta proposta. Mais informa o Sr. Vereador que este protocolo 

para além do apoio com a segunda equipa, prevê apoios pontuais e alguns benefícios sociais de incentivo. 

 

Intervém a Sra. Vereadora Ana Moisão manifestando o seu contentamento, mas considera que os bombeiros 

deverão ser realmente acarinhados por todos reforçando e alertando para o facto de existir falta de elementos 

no corpo efetivo. Neste sentido, pergunta a Sra. Vereadora se a autarquia está disponível para criar um 

outdoor onde apele e divulgue a necessidade de elementos no corpo efetivo dos Bombeiros. Há necessidade 

de despertar as crianças para um problema que já está identificado e cativar os jovens para ingressar o Corpo 

de Bombeiros embora já existam algumas regalias definidas, refere a Sra. Vereadora. 

 

Responde o Sr. Vereador Carlos Alves que já existe uma alínea no protocolo em que está criada essa 

valência. Para além disso, refere que a Câmara já disponibilizou a sua rede social, em reunião tida com os 

Bombeiros, para divulgar a necessidade de elementos no corpo efetivo.  

 

 

 Deliberação 
De acordo com a proposta de alteração apresentada, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar o teor da proposta de alteração ao Protocolo de Cooperação entre o Município de Serpa e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa. Foi realizado o cabimento com o 

número sequencial 19843-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

27. Proposta de Protocolo entre o Município de Serpa, o Instituto de Conservação da Natureza e 

das Florestas e a Universidade de Évora – análise e estudo da flora e vegetação da Serra de 

Ficalho 

 

Em informação datada de 10 de fevereiro de 2022, a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos informa: 

 

“Considerando que, compete à Câmara Municipal de Serpa assegurar, incluindo a possibilidade de 

constituição de parcerias, o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e 

divulgação do património natural, paisagístico e urbanístico do município, conforme previsto no artigo33.º nº 1 

t) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, na sua redação em vigor; 

- Considerando que, constitui interesse relevante por parte da Câmara Municipal de Serpa, o conhecimento 

da flora e vegetação da Serra de Ficalho, a sua valorização e preservação, enquanto património natural e 

paisagístico; 

- Considerando que, cabe ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas monitorizar a 

biodiversidade e geodiversidade, bem como recolher e analisar dados com interesse para a conservação da 

natureza e da biodiversidade, e acompanhar os projetos de investigação científica neste domínio 

desenvolvidos no respetivo território, de acordo com o artigo 12º nº2 h) dos Estatutos do Instituto de 
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Conservação da Natureza e das Florestas, I.P, aprovados pela Portaria nº166/2019, de 29/05, com as 

alterações em vigor; 

- Considerando que, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas tem interesse em promover o 

conhecimento, conservação e divulgação de espécies únicas na flora nacional e regional e reconhece a 

importância do conhecimento das espécies raras da flora na Serra de Ficalho e dos valores geobotânicos 

para a correta adoção de medidas de gestão do ordenamento do território; 

- Considerando que a Universidade de Évora tem por missão a produção de conhecimento através de 

investigação científica, de acordo com os seus estatutos publicados no DR Nº 32, 2ª Série, de 12/02/2021; 

- Considerando que a Universidade de Évora demonstrou interesse em prestar o seu contributo no estudo e o 

conhecimento científico das espécies raras e ameaçadas da flora da Serra de Ficalho; 

Encontra-se em curso a realização de um protocolo entre as três entidades acima referidas, Câmara 

Municipal de Serpa, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e Universidade de Évora.  

Para esse fim está previsto na Cláusula Sétima do Protocolo (minuta em anexo) os seguintes Encargos 

Financeiros: 

A Câmara Municipal de Serpa ficará responsável pelo pagamento à Universidade de Évora do valor de valor 

de 15 947,10€ (quinze mil novecentos e quarenta e sete euros e dez cêntimos), ao qual acrescerá o IVA à 

taxa legal em vigor. 

O pagamento será efetuado, pela Câmara Municipal de Serpa, 30 (trinta) dias após a apresentação da 

respetiva fatura-recibo, em 3 Prestações: 

I. 1ª prestação: 5 000 € (cinco mil euros), na data da assinatura do presente Protocolo; 

II. 2ª prestação: 5 947,10€ (cinco mil novecentos e quarenta e sete Euros e dez cêntimos), com a 

entrega do relatório preliminar; 

III. 3ª prestação: 5 000€ (cinco mil Euros), com a entrega do Relatório final (em condições de ser 

publicado).” 

 

 

 

 

 

Protocolo de colaboração 

- Considerando que, compete à Câmara Municipal assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de 

parcerias, o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património 

natural, paisagístico e urbanístico do município, conforme previsto no artigo33.º nº 1 t) do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, na sua redação em vigor; 
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- Considerando que, constitui interesse relevante por parte da Câmara Municipal de Serpa, o conhecimento 

da flora e vegetação da Serra de Ficalho, a sua valorização e preservação, enquanto património natural e 

paisagístico; 

- Considerando que, cabe ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas monitorizar a 

biodiversidade e geodiversidade, bem como recolher e analisar dados com interesse para a conservação da 

natureza e da biodiversidade, e acompanhar os projetos de investigação científica neste domínio 

desenvolvidos no respetivo território, de acordo com o artigo 12º nº2 h) dos Estatutos do Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas, I.P, aprovados pela Portaria nº166/2019, de 29/05, com as 

alterações em vigor; 

- Considerando que, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas tem interesse em promover o 

conhecimento, conservação e divulgação de espécies únicas na flora nacional e regional e reconhece a 

importância do conhecimento das espécies raras da flora na Serra de Ficalho e dos valores geobotânicos 

para a correta adoção de medidas de gestão do ordenamento do território; 

- Considerando que a Universidade de Évora tem por missão a produção de conhecimento através de 

investigação científica, de acordo com os seus estatutos publicados no DR Nº 32, 2ª Série, de 12/02/2021; 

- Considerando que a Universidade de Évora demonstrou interesse em prestar o seu contributo no estudo e o 

conhecimento científico das espécies raras e ameaçadas da flora da Serra de Ficalho; 

Entre: 

 O primeiro outorgante, Município de Serpa, pessoa coletiva número 501112049, com sede na Praça da 

República, em Serpa, representada pelo presidente da câmara, ……em cumprimento da deliberação do 

órgão executivo proferida em reunião realizada em----; 

O segundo outorgante, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), Direção 

Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, com sede na rua Tenente Raul de Andrade, 

n.º 1 a 3, 7000-613 Évora, pessoa coletiva com o número 510 342 647, aqui representado pela Diretora 

Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, Olga Cristina Carrasco Martins, a qual tem 

poderes para o ato. 

A terceira outorgante, Universidade de Évora, pessoa coletiva nº. 501 201 920, com sede em Évora, no Largo 

dos Colegiais n.º 2, 7000-803 Évora, adiante designada por Segunda Outorgante, representada por Maria 

Cesaltina Frade, na qualidade de Administradora. 

É pelas partes outorgantes aceites e acordado o presente protocolo que se rege pelo disposto nas seguintes 

cláusulas: 
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Cláusula Primeira 

Âmbito 

O presente protocolo tem por objeto a recolha de informação, análise e estudo da flora e vegetação da Serra 

de Ficalho, considerada como um excelente objeto de estudo científico e de preservação, pelo seu 

enquadramento geográfico, características biofísicas e paisagísticas, biogeográficas e bioclimáticas. 

 

Cláusula Segunda 

Objetivos 

O presente protocolo visa os seguintes objetivos: 

- Promover o conhecimento da flora da Serra de Ficalho, nomeadamente das plantas com estatuto de 

proteção, onde merece especial destaque as raras, endémicas e ou ameaçadas de extinção; 

- Caracterização e promoção de estudos científicos sobre vegetação e flora, tendo em vista a defesa do 

património vegetal e a sua fruição; 

- Promover a salvaguarda, preservação e divulgação da flora Serra de Ficalho, particularmente da indicação 

dos locais com maior interesse para a conservação da natureza, assim como da definição de um percurso 

interpretativo, de forma a fomentar o turismo de natureza nestas superfícies; 

- Concretização de um trabalho que permita potenciar o conhecimento científico dos valores geobotânicos, 

tendo em vista a adoção de medidas corretas de gestão; a elaboração de um livro prático constituído por 

fichas, onde seja tratada a informação relativamente à identificação das plantas e à sua utilização em 

espaços públicos do concelho; edição por parte do município, do livro e reedição do livro “A Serra de Ficalho 

Flora e Vegetação”, trabalho realizado em 1995 e publicado pelo Ministério do Ambiente e dos Recursos 

Naturais”; 

- Proceder à introdução de espécies de flora da Serra de Ficalho, como elementos ornamentais nos espaços 

públicos da cidade e do concelho, de modo a promover uma maior resiliência às alterações climáticas, a 

diminuir os custos de manutenção e valorizar ecologicamente os espaços urbanos. 

 

Cláusula Terceira 

Vigência 

O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, produzindo efeitos por um período de 15 

meses, podendo ser renovado automaticamente até aos 24 meses. 
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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 apartamento para alojamento dos Técnicos da Universidade de Évora, durante os meses de 

março, abril e maio. 

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.  

 

Cláusula Quinta 

Obrigações do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

Disponibilização da técnica Raquel Ventura para se descolar uma (1) vez por semana à Serra para realização 

de trabalhos de campo, sendo duas (2) vezes por semana nos meses de março, abril e maio, tendo em conta 

o pico da floração; 

Na visita à Serra deverá fazer a recolha das espécies em flor, georreferenciar e fotografar, devendo 

posteriormente em gabinete fazer a ecologia da planta, a sua fitossociologia e a bioclimatologia; 

Deverá ser feita a recolha de dois exemplares de cada planta, sendo que um exemplar será enviado para 

herbário em Espanha e o outro ficará na Universidade de Évora. As plantas recolhidas poderão ser 

temporariamente armazenadas, na sede do ICNF em Moura. O material necessário para o acondicionamento 

das plantas será disponibilizado pela Universidade de Évora / Câmara Municipal de Serpa; 

Será igualmente feito o levantamento na área de estudo dos habitats classificados pela Diretiva Comunitária 

92/43/CEE (relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens), e transposta para o 

direito nacional pelo Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de abril, na sua redação atual; 

No trabalho de campo deverá ser envolvido o Técnico Superior João Santos, que uma (1) vez por mês fará a 

recolha fotográfica acompanhando a técnica na saída de campo semanal. 
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Compromisso de realização conjunta entre as três entidades de um seminário no âmbito das jornadas da 

biodiversidade.  

Cláusula Sexta 

 Obrigações da Universidade de Évora 

Coordenar e supervisionar os trabalhos de campo; 

Esclarecer as dúvidas que ocorrerem sobre a identificação das plantas recolhidas, bem como a sua 

caracterização ecológica, bioclimatologia e fitossociologia; 

Assegurar uma correta identificação e caracterização dos habitats do Anexo I da Diretiva Comunitária 

(92/43/CEE); 

Identificar os sítios de maior interesse para a conservação da natureza, assim como esboçar um percurso 

interpretativo tendo em vista o incremento do turismo de natureza suportado no conhecimento científico; 

Caracterizar o coberto vegetal em termos sinfitossociológicos; 

Assumir a entrega do relatório preliminar, bem como do relatório final nos prazos estipulados. O relatório 

preliminar será entregue até ao final do décimo mês após o início dos trabalhos e o relatório final até ao 

vigésimo quarto mês após o início dos trabalhos. 

 

Cláusula Sétima 

Encargos Financeiros 

A Câmara Municipal de Serpa ficará responsável por comparticipar os custos suportados pela Universidade 

de Évora no valor de 15 947,10€ (quinze mil novecentos e quarenta e sete euros e dez cêntimos), ao qual 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor. 

O pagamento será efetuado, pela Câmara Municipal de Serpa, 30 (trinta) dias após a apresentação da 

respetiva fatura-recibo, em 3 Prestações: 

IV. 1ª prestação: 5 000 € (cinco mil euros), na data da assinatura do presente Protocolo; 

V. 2ª prestação: 5 947,10€ (cinco mil novecentos e quarenta e sete Euros e dez cêntimos), com a 

entrega do relatório preliminar; 

VI. 3ª prestação: 5 000€ (cinco mil Euros), com a entrega do Relatório final (em condições de ser 

publicado). 

 

Cláusula Oitava 

Resolução 

O incumprimento total ou parcial do presente protocolo por qualquer das partes constitui a outra no direito de 

o poder resolver. 
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Cláusula Nona 

Omissões e questões emergentes 

 

As omissões e questões emergentes do presente protocolo serão solucionadas conjuntamente pelos 

outorgantes. 

 

 

O presente protocolo é assinado e rubricado em três exemplares, de igual valor, um para cada um dos 

outorgantes. 

 

 

……, …………. 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 

 

____________________________________ 

Maria Cesaltina Frade 

(Administradora da UÉvora) 
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 Deliberação 
De acordo com a proposta apresentada, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

teor do Protocolo entre o Município de Serpa, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

e a Universidade de Évora – análise e estudo da flora e vegetação da Serra de Ficalho. Foi realizado o 

cabimento com o número sequencial 25372.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

28. Proposta de revisão do Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa 

O Sr. Presidente em informação datada de 11 de fevereiro de 2022, elabora a seguinte proposta: 

 

“1 – Introdução: 

A Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa, que se encontra em vigor, foi aprovada na sessão da 

Assembleia Municipal de Serpa de 19 de dezembro de 2017, em conformidade com o Regime Jurídico da Organização 

dos Serviços das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro. 

Não obstante as alterações então introduzidas, ainda permaneceram algumas consequências das limitações impostas 

pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procedeu à adaptação à Administração Local do Estatuto do Pessoal 

Dirigente, em particular as respeitantes ao provimento dos cargos de dirigente intermédio de 2 grau (chefe de divisão) 

ou inferiores. 

Por outro lado, na sequência do processo de transferência de competências, nos termos da Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto, e subsequentes diplomas setoriais, impõe-se adequar a estrutura orgânica dos serviços, de forma a dar 

resposta às necessidades decorrentes das novas competências das autarquias locais e consequente incremento dos 

recursos humanos. 

 

2 – Proposta. 

De harmonia com o disposto no artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, compete à Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nomeadamente: 

- Aprovar o modelo de estrutura orgânica; 

- Definir o número máximo de unidades orgânicas flexíveis; 

- Definir o número máximo total de subunidades orgânicas; 

De acordo com o artigo 4.º, n.ºs 2 e 3, da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, “a estrutura orgânica pode prever a 

existência de cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior.” 

Nesta situação cabe à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a definição das competências, da 

área, dos requisitos do recrutamento, entre os quais a exigência de licenciatura adequada, e do período de experiência 

profissional, bem como da respetiva remuneração, a qual deve ser fixada entre a 3.ª e 6.ª posições remuneratórias, 

inclusive, da carreira geral de técnico superior. 

Em conformidade com o exposto, cumpre propor: 

2.1 - Modelo de estrutura orgânica; 

Propõe-se a adoção do modelo de estrutura hierarquizada constituída exclusivamente por unidades orgânicas flexíveis. 

2.2 - Número máximo de unidades orgânicas flexíveis:  

É proposta a aprovação de 12 (doze) Unidades Orgânicas Flexíveis, sendo:  

2.2.1 - 10 (dez) Divisões Municipais – Dirigidas por um chefe de divisão municipal (dirigente intermédio de 2º grau), 

constituindo-se, essencialmente, como unidades técnicas e executivas, com atribuições na gestão de áreas específicas 

de atuação da Câmara, criadas em razão da relação de proximidade ou complementaridade de funções e tarefas e da 
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importância para a atividade municipal. As Divisões Municipais estruturam-se internamente segundo áreas de atividade 

e tarefas específicas, designadamente através de unidades e subunidades organizacionais. 

2.2.2 – 1 (um) Gabinete Municipal – Chefiado por um dirigente intermédio de 3º grau, constitui-se como unidade 

orgânica de natureza técnica ou administrativa, de assessoria e apoio aos órgãos municipais. 

2.2.3 - 1 (uma) Unidade Municipal - Chefiada por um dirigente intermédio de 4º grau, encontra-se na dependência direta 

de uma Divisão Municipal, assumindo, em grau de complementaridade, a prossecução dos objetivos estratégicos 

daquela. 

2.3 - Número máximo total de subunidades orgânicas:  

É proposta a aprovação de 14 (catorze) subunidades orgânicas - lideradas por pessoal com funções de coordenação, 

constituindo-se como Secções de carácter administrativo que agregam atividades instrumentais nas áreas técnicas do 

sistema de gestão municipal. 

2.4 - Considerando ainda o disposto no citado 4.º, da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, propõe-se: 

2.4.1 - Para o cargo de direção intermédia de 3º grau: 

a) Competências: 

São competências dos titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau as constantes do artigo 15º, da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 

dezembro e pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro. 

b) Área: 

Os titulares de cargos de direção intermédia de 3.º grau estão diretamente dependentes do Presidente da Câmara, 

coordenam as atividades e gerem os recursos de uma unidade orgânica funcional, para a prossecução da qual se 

demonstre indispensável a existência deste nível de direção, desenvolvendo a sua atividade na seguinte área: 

- Movimento Associativo e Desporto. 

c) Requisitos: 

Os titulares de cargos de direção intermédia de 3.º grau são recrutados, através de procedimento concursal, de entre 

trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado integrados na carreira técnica superior, 

dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, que 

reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

- Formação superior que confira o grau de licenciatura; 

- 4 (quatro) anos de experiência profissional em funções para cujo exercício seja exigível a formação referida na alínea 

anterior. 

d) Remuneração: 

A remuneração dos titulares de cargos de direção intermédia de 3.º grau corresponde à 6º posição remuneratória da 

carreira geral de técnico superior, atualmente 2049,71€. 

Em alternativa os dirigentes em causa podem, mediante autorização expressa no despacho de designação, optar pelo 

vencimento ou retribuição base da sua função, cargo ou categoria de origem, não podendo, todavia, exceder, em caso 

algum, o vencimento base correspondente ao cargo de Direção Intermédia de 2º Grau. 

2.4.2 - Para o cargo de direção intermédia de 4º grau: 

a) Competências 

São competências dos titulares dos cargos de direção intermédia de 4.º grau: 

- Submeter à consideração superior, devidamente instruídos e informados, os assuntos que dependam da sua 

resolução; 

- Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional e dos relatórios e contas; 

- Estudar os problemas de que sejam encarregados superiormente e propor as soluções adequadas; 
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- Promover a execução das decisões do presidente e das deliberações dos órgãos executivos nas matérias que 

interessam à respetiva unidade orgânica que dirige. 

- Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos serviços na sua dependência; 

- Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos 

adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários; 

- Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, apoiando e motivando os trabalhadores e 

proporcionando-lhes os adequados conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao exercício do respetivo posto 

de trabalho, bem como os procedimentos mais adequados ao incremento da qualidade do serviço a prestar; 

- Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores, em função dos resultados individuais e de grupo 

e à forma como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa; 

- Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores da sua unidade orgânica e propor a frequência 

das ações de formação consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem prejuízo do direito à 

autoformação; 

b) Área: 

Os titulares de cargos de direção intermédia de 4.º grau estão diretamente dependentes da Divisão Municipal onde se 

integram. Em coordenação com aquela promovem as atividades e gerem os recursos de uma unidade orgânica 

funcional, desenvolvendo a sua atividade nas seguintes áreas: 

- Gestão Financeira. 

c) Requisitos: 

Os titulares de cargos de direção intermédia de 4.º grau são recrutados, através de procedimento concursal, de entre 

trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado integrados na carreira técnica superior, 

dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, que 

reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

- Formação superior que confira o grau de licenciatura, alargada a trabalhadores integrados nessas carreiras titulares 

de curso superior que não confira grau de licenciatura. 

- 3 (três) anos de experiência profissional em funções para cujo exercício seja exigível a formação referida na alínea 

anterior. 

d) Remuneração: 

A remuneração dos titulares de cargos de direção intermédia de 4.º grau corresponde à 4º posição remuneratória da 

carreira geral de técnico superior, atualmente 1632,82€,  

 

Em face do exposto, de harmonia com os artigos 25º, n.º 1, alínea m) e 33º, n.º 1, alínea ccc), ambos da Anexo I, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e demais legislação oportunamente invocada, proponho que a Câmara 

Municipal, delibere remeter à Assembleia Municipal de Serpa a presente proposta de Revisão do Modelo de 

Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa para apreciação e deliberação.” 

 

 

 Intervenções 

Intervém o Sr. Presidente esclarecendo que na sequência na entrada da Troika, da legislação criada na altura 

e para dar resposta ao objetivo financeiro imposto houve necessidade de juntar serviços e constituir grandes 

divisões como é o caso da Divisão Administrativa, Financeira, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica. 

Todavia, a lei foi alterada e há, agora, possibilidade dos municípios reorganizarem os seus serviços. O 
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objetivo, segundo o Sr. Presidente, é readaptar uma Divisão de forma a torná-la mais funcional, prevendo 

também a orgânica da Câmara após as transferências de competências.  

Mais informa o Sr. Presidente que as subunidades orgânicas também irão ser alteradas por questões 

relacionadas com recursos e com a valorização dos funcionários até porque, muitos deles, atualmente, 

assumem competências que não são da sua responsabilidade.  

 

Interfere, também, o Sr. Vereador Carlos Alves dizendo que houve competências que foram aceites pela 

Câmara como foi o caso da Proteção Civil, que até à data de hoje, o governo ainda não deu remeteu qualquer 

tipo de verba. Mais informa que desde 2020 que a Câmara comporta despesas nesta área. Considera ainda 

que é necessário saber quais as verbas definidas para antecipadamente se saiba gerir os recursos, daí existir 

a necessidade de nos adaptarmos e ajustarmos os nossos recursos.   

 

Acrescenta, ainda, a Sra. Vereadora Odete Borralho o facto de, existirem muitos funcionários na autarquia 

que fazem mais do que é o seu conteúdo profissional e que este reconhecimento ate já vem tarde, pois 

muitas das pessoas estão quase reformadas. Mais informa que há pessoas que fazem trabalho de 

coordenação e que não tiveram qualquer tipo de regalias financeiras.  

Quanto à questão da descentralização de competências a Sra. Vereadora Odete Borralho informa que está 

contra como está a ser feita a gestão do processo, para além do que já foi feita uma pronúncia e, até à data 

de hoje, não existe resposta por parte do Ministério. Considera, ainda, a Sra. Vereadora que, a estrutura da 

Câmara irá ser diferente após a descentralização de competências sendo que, por exemplo, na área da 

educação irão ser encaminhadas para a Câmara aproximadamente 130 pessoas, o que torna uma situação 

muito difícil de gerir. 

Refere ainda que há uns dias atrás foi enviado um diploma do Conselho de Ministros a informar que as 

competências na área social deverão ser assumidas pela Câmaras em janeiro de 2023 por inexistência de 

regulamentação. 

 

Sobre a alteração da estrutura orgânica, questiona o Sr. Vereador Tomé Panazeite se foi feito algum estudo 

de impacto financeiro, uma vez que o orçamento da Câmara está muito diluído e o peso dos salários é muito 

grande. De acordo com o Sr. Vereador poderia existir outra disposição de funções que não implicassem um 

aumento de custos. 

 

O Sr. Presidente refere que foi feito um estudo de impacto financeiro e que o objetivo é equilibrar a estrutura 

orgânica da Câmara, embora com alguns custos acrescidos. Refere ainda que, mesmo assim, e internamente 

continua a existir falta de juristas, arquitetos, engenheiros civis, entre outros . 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO PARTIDO SOCIALISTA 

 

A seguir se transcreve a Declaração de Voto apresentada pelos eleitos do PS: 

 

Relativamente ao Ponto 28 da OT, Proposta de revisão do Modelo de Estrutura Orgânica dos 

Serviços do Município de Serpa, os vereadores eleitos pelo PS votam CONTRA. 
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Consideramos que a proposta apresentada, representa um "engrossar" da estrutura orgânica, o 

que se traduz em mais chefias e mais custos. 

Espanta-nos que tenham recusado sistematicamente a transferência de competências com o 

argumento de que desconheciam o envelope financeiro associado e o receio, que diziam fundado, 

do aumento de encargos para o município, mas agora, alegando a questão da transferência de 

competências, tratam de aumentar os encargos só com chefias, o que nos leva a uma questão: 

Para trazer proximidade, aumento de competências e responsabilidades para os municípios, o 

processo de transferência de competências não serve aos executivos CDU, mas para criar postos e 

lugares de chefia, este processo é bom? 

O peso dos custos com o pessoal, cresce de ano para ano, nos orçamentos apresentados. De referir 

que, em 2017, os vereadores eleitos, solicitaram informação relativamente ao aumento de custos, 

consequência das alterações orgânicas, o qual, nunca nos foi cedido. 

O argumento apresentado, tal como foi referido em 2017, “o impacto financeiro das alterações 

será mínimo, porque os lugares de chefia serão maioritariamente ocupados por pessoas já do 

quadro”, mais uma vez, não nos convence, o que podemos verificar, com as sucessivas alterações 

ao Quadro do Pessoal. 

Por último, referir que para os eleitos do PS, este engordar sucessivo da Estrutura Orgânica da 

Câmara, quer seja em número de efectivos, quer seja no próprio peso da estrutura em termos 

financeiros, não representa efectivamente nada de novo, ou relevante se traduz para a população 

em geral.” 

Os Vereadores do PS 

 

 

 Deliberação 

Sobre a proposta apresentada e de harmonia com os artigos 25º, n.º 1, alínea m) e 33º, n.º 1, alínea ccc), ambos 

da Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e demais legislação a Câmara Municipal, deliberou por 

maioria, com 4 (quatro) votos a favor da CDU, 2 (dois) votos contra dos eleitos do PS e 1 (uma) abstenção da 

eleita do CHEGA, remeter à Assembleia Municipal de Serpa a presente proposta de Revisão do Modelo de 

Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa para apreciação e deliberação.------------------------------------

--------------------- 

 

 

29. Resumo Diário da Tesouraria 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 29, referente ao dia 15 de 

fevereiro de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 3 261 057,78€ € (três milhões, duzentos e sessenta 

e um mil, cinquenta e sete euros e setenta e oito cêntimos) e 57 640,56€ (cinquenta e sete mil, seiscentos e 

quarenta euros e cinquenta e seis cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

orçamentais, respetivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 
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Terminada a apreciação da ordem de trabalhos intervém a Sra. Vereadora Ana Moisão agradecendo ao 

Executivo toda a informação que tem sido enviada por email, de questões colocadas em Reuniões de 

Câmara. 

 

Relativamente ao ponto nº 20 da ordem de trabalhos, e de acordo com a proposta preliminar de revisão do 

PDM que lhe foi enviada por email, pergunta a Sra. Vereadora Ana Moisão, o porquê de terem retirado o 

espaço canal ferroviário do Ramal de Moura nas infraestruturas de transporte. De acordo com a Sra. 

Vereadora não podem omitir o que está no território. Pergunta ainda o porquê de desclassificar a 

infraestrutura e se querem utilizar o PDM para desafetar. Segundo a Sra. Vereadora iremos ficar 

automaticamente excluídos e assinamos o contrato de que efetivamente não queremos a reativação do 

ramal. 

Mais alerta a Sra. Vereadora que, a legenda infraestruturas só tem estradas, e nos perímetros urbanos não 

tem as estradas todas marcadas. Mais refere que, não existe uma hierarquização da rede viária e não vê 

qualquer plano de circulação e estacionamento.  

Quanto à infraestrutura de transporte a mesma deve incluir a rede de esgotos, telecomunicações, iluminação 

pública entre outras e o cadastro de Infraestruturas deve estar incluído no plano de ordenamento. De acordo 

com a Sra. Vereadora as infraestruturas de subsolo com telegestão integrada na rede enterrada vão ser o 

futuro. 

Pergunta ainda se existe a análise swot, ou seja, os pontos fortes e pontos fracos do território sendo que na 

análise de diagnóstico não deve haver qualquer omissão, tudo o que está no território deve constar. 

Mais refere a Sra. Vereadora Ana Moisão que também não encontrou os dados atualizados por freguesia. 

 

Relativamente ao Parque do Ribeirinho em Pias e no seguimento da informação que lhe foi enviada por email 

sobre o projeto a desenvolver neste local, pergunta a Sra. Vereadora Ana Moisão se vão ser demolidas todas 

as infraestruturas, se está apenas previsto a colocação de apenas 7 (sete) árvores quando atualmente 

existem 11 (onze). Questiona ainda se vem referenciado na informação que as existentes vão ser abatidas 

devido a “Podas drásticas” e se é comum ver esse tipo de podas. Para finalizar pergunta para quando o 

arranque das obras. 

Sobre o projeto dos mediadores intermunicipais a Sra. Vereadora Ana Moisão pergunta como irá ser depois 

do projeto terminar a 4 de abril, quais as atividades ou projetos que estão previstos. 

Considera a Sra. Vereadora que a mediação intercultural é estratégica no reforço da integração, diálogo 

intercultural entre as várias comunidades, quer cigana como a migrante pelo que de maneira alguma 

podemos ficar sem projetos como estes defendendo assim o crescimento das comunidades e o seu reforço. 

De acordo com a Sra. Vereadora, é urgente estabelecer verdadeiras políticas de reinserção no nosso 

município e o trabalho dos mediadores é fundamental.  Por último questiona quantos membros da 

comunidade cigana estão integrados nos quadros da autarquia. 

Relativamente à participação da Autarquia no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a Sra. Vereadora 

Ana Moisão esclarece que com base no email recebido da autarquia, no passado dia 4 de fevereiro, onde se 

refere que “sendo que o PRR deve ser encarado como complementar a todos os programas existentes e a 

concretizar” considera que o PRR para Portugal foi igual para todas as regiões e por isso está explicado uma 
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parte e o motivo porque é que Serpa continua a ficar excluído. Neste sentido, pergunta a Sra. Vereadora se 

não submeteram nenhum projeto de execução, porque é que não o fizeram e não o entregaram. 

De acordo com a Sra. Vereadora a primeira parte do dinheiro do PRR 14 mil milhões são para 

comparticipações a 100%. Apenas é complemento nos 20 mil milhões com o PT2030, após aprovação do 

contrato acordo de Portugal com a UE, que vai ser assinado antes do verão. 

Mais refere a Sra. Vereadora que teve conhecimento que a autarquia tinha participado através da Cimbal, 

pois apenas teve acesso aos documentos da Câmara de Moura, de Barrancos e de Mértola que efetuaram 

uma participação pública. Assim sendo, presume a Sra. Vereadora, que dada a ausência de participação da 

Câmara de Serpa o concelho não carece de qualquer investimento no nosso município como é a habitação, 

estradas, saúde, educação, ambiente, etc. 

 

Sobre o Relatório Preliminar Passadiços do Pulo do Lobo, enviado também por email pela Câmara, a Sra. 

Vereadora transcreve o Ponto 1 – Introdução: 

 “De acordo com o disposto no artigo 70º do CCP, as propostas são analisadas em todos os seus atributos, 

tendo em consideração o disposto no artigo 24º do Programa de Procedimento, onde consta o critério de 

adjudicação definido “proposta de mais baixo preço”. 

Posto isto, diz a Sra. Vereadora Ana Moisão, que a empresa Carmo Estruturas apresentou um valor de 259 

392,65€ e a empresa Calaveiras Unipessoal, que foi a empresa adjudicada, apresentou um valor de 

275 305,05€. Mais escreveram ainda que as propostas são analisadas em todos os seus atributos. Assim 

sendo, sabemos que em Portugal não existe nenhuma empresa portuguesa com mais atributos e mais 

capacidade técnica que a empresa Carmo Estruturas, tem estaleiro de produção permanente com exposição 

em Pegões só no segmento de mercado em que foi realizado este concurso. Apenas realiza as maiores obras 

de passadiços em Portugal e na Europa, além de parques de lazer de desporto e parques infantis, soluções 

enquadradas em áreas de protegidas. Posto isto, a empresa Carmo foi excluída porque até apresentou o 

preço mais baixo que era o critério de adjudicação definido "proposta de mais baixo preço".  

Esclarece ainda a Sra. Vereadora Ana Moisão que o Executivo argumenta que faltava o plano de 

pagamentos, quando a empresa entrega sempre com o plano de trabalhos e o cronograma financeiro. O 

cronograma financeiro é mais exato que o plano de pagamentos logo um substitui sempre o outro. Além 

disso, mesmo quando falta um documento à empresa que tem o preço mais baixo e tem melhor capacidade 

técnica e financeira que os outros concorrentes, o júri pode dar um prazo de 48 horas para a empresa 

regularizar o documento em falta. Neste caso era fácil fazer isto porque o concorrente que interessava 

mesmo para os interesses da câmara era a empresa Carmo que foi excluída, além de ter uma grande 

capacidade técnica e financeira, fazia facilmente aquela obra dentro do prazo porque tem equipas 

especializadas e equipamentos adequados. O que interessava aos contribuintes em Serpa era que fosse a 

empresa Carmo a ganhar porque ficava mais barato e ficavam mais bem servidos durante a garantia e tempo 

de vida útil da obra com todas as garantias de segurança por ser uma empresa certificada nesta atividade 

pela União Europeia.  

 

Sobre a Reunião com a Comissão do Idoso, considera a Sra. Vereadora Ana Moisão que num território 

extenso e com uma população bastante envelhecida, o trabalho deste grupo de trabalho é fundamental. Posto 
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isto, considera, igualmente, com agrado a metodologia e articulação deste grupo de trabalho, composto por 

uma técnica de Acão Social da autarquia, uma técnica representante de uma IPSS, um elemento da GNR e 

elemento da Saúde Local.  

 

Para finalizar a Sra. Vereadora Ana Moisão coloca algumas questões que se passam a transcrever na 

integra: 

“ 

1- Gostaria de solicitar uma avaliação de diagnostico a ser efetuada pelo gabinete de proteção civil da 

autarquia sobre o estado das muralhas e aqueduto do Castelo de Serpa. 

2- Junto aos Silos em Serpa existe um cheiro muito forte a esgotos, a situação está identificada? 

3- A Associação dos Agricultores de Serpa encontra se temporariamente encerrada. Dispõe a autarquia 

de informações sobre o motivo que levou ao encerramento, assim como se por acaso existe data 

para a sua reabertura? Sabendo nós que os nossos agricultores estão cada vez mais sobre pressões 

climatéricas e custos, o concelho de Serpa não deve ficar sem quem represente o sector.  

4- O município dispõe de plano de mobilidade? 

5- O que está a autarquia a fazer para ajudar na situação em que se encontra o Hospital de São Paulo? 

Já sabemos que o partido vigente defende a reconversão imediata da gestão Hospital para o SNS, 

acontecendo ou não, o que pretendem fazer? Vamos ficar de braços cruzados a olhar o serviço 

fechar frequentemente e doentes a serem reencaminhados por falta de técnicos de saúde? O que 

fazemos?   

6- Conforme todos sabemos a corporação dos Bombeiros Voluntários de Serpa necessitam de mais 

efetivos e como se não bastasse existe a dificuldade no recrutamento. Pode a autarquia 

comparticipar um outdoor a ser colocado junto á entrada de Serpa com uma mensagem alusiva à 

captação de novos elementos?  

7- Reforçar que a autarquia deve ficar atenta e exigir a concretização das intervenções previstas no 

troço do IP8 entre Serpa até Vila Verde de Ficalho. 

8- O sector, nomeadamente o agropecuário, vive momentos de angústia. A autarquia pretende apoiar os 

nossos agricultores com algum apoio financeiro? “ 

 

Sobre as questões colocadas o Sr. Presidente refere que o Serviço de Proteção Civil não tem condições para 

realizar um diagnóstico sobre as muralhas, mas atualmente os serviços da Câmara estão em contacto com o 

Exército para fazer um reconhecimento da situação.  

 

Mais esclarece a Sra. Vereadora Odete Borralho que existe um relatório interno efetuado pela Divisão da 

Cultura e Património e que o mesmo irá ser enviado à Sra. Vereadora Ana Moisão. 

 

Relativamente à questão levantada sobre os Passadiços do Pulo do Lobo o Sr. Presidente informa que irá ver 

com os serviços e posteriormente informa. 
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Quanto à questão colocada sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) o Sr. Presidente informa que 

efetivamente a autarquia não apresentou documento para discussão pública, contudo, não invalida que não 

se faça candidatura. Mais esclarece, que os serviços da autarquia estão atentos à abertura dos avisos do 

PRR e que se está a analisar possíveis candidaturas, na área da eficiência energética.  

 

Relativamente à Associação de Agricultores, o Sr. Presidente refere que esta é uma Associação privada, 

embora esteja consciente de que todas as Associações são importantes para a vida de um concelho. Refere 

ainda que, não é dever da Câmara colocar a Associação a funcionar mas que disponibiliza o seu apoio 

contudo, considera o Sr. Presidente que não é a Câmara que deverá dinamizar a mesma.  

 

Relativamente ao Hospital de Serpa o Sr. Presidente informa que a Câmara já tem os seus custos e não pode 

assumir os custos com o funcionamento do Hospital uma vez que a responsabilidade é do governo. 

 

Sobre o IP8 o Sr. Presidente informa que tem conhecimento, através da IP Beja, que as intervenções 

previstas são apenas de conservação. 

 

Quanto à existência de Plano de Mobilidade o Sr. Presidente responde que irá verificar com os serviços 

respetivos e posteriormente será enviada essa informação. 

 

Relativamente à seca vivida no sector agropecuário, informa o Sr. Presidente que esse assunto foi discutido 

em reunião da CIMBAL, e que o auxílio aos agricultores poderá passar pelo apoio no transporte de alimentos. 

 

Sobre a questão dos Mediadores Intermunicipais a Sra. Vereadora Odete Borralho informa que quando o 

projeto terminar a Câmara, infelizmente, não vai ter condições para engrossar mais três técnicos. Caso haja 

possibilidade de candidatura a Sra. Vereadora informa que, certamente, se irá fazer, mas que também irá 

tentar que o técnico da Câmara dê alguma continuidade ao projeto. 

Relativamente aos trabalhadores de etnia cigana na autarquia, a Sra. Vereadora informa que existe apenas 

um trabalhador tendo em conta que foi o único que concorreu. Relativamente aos Programas Ocupacionais, a 

Sra. Vereadora esclarece que há uma integração sempre que ela é solicitada. Mais informa que existe uma 

pessoa de etnia cigana que está no projeto dos mediadores mas que está integrado num projeto gerido pela 

Rota do Guadiana. 

 

O Sr. Presidente acrescenta a informação de que os critérios de seleção são colocados pela legislação e a 

autarquia não coloca qualquer tipo de constrangimento a quem concorre. 

 

Relativamente às arvores do Largo do Ribeirinho o Sr. Vereador Francisco Godinho esclarece que, 

efetivamente, vão ser suprimidas 4 (quatro) árvores, mas que, tal facto, não irá implicar a falta de 

sombreamento. Mais informa que, existirá estacionamento junto as habitações e mobiliário, nomeadamente 

bancos. Esclarece, ainda, que o projeto foi discutido com a Junta de freguesia e no decorrer da obra poderão 

surgir algumas alterações pontuais, à semelhança de outros projetos. Finalmente informa que, tendo em 

conta a dificuldade que existe atualmente em encontrar pedreiros candidatos, a obra deverá, previsivelmente, 

ter início em meados do ano corrente. 

Sobre o mau cheiro sentido na zona dos Silos, em Serpa, o Sr. Vereador Francisco Godinho disse que 

desconhece a situação, mas que iria verificar com os serviços. 
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Intervém o Sr. Vereador Tomé Panazeite questionando se existe algum problema com a iluminação da 

muralha e com os postes verticais da torre do relógio. 

 

O Sr. Presidente informa que não tem conhecimento, mas que, atualmente, se está a trabalhar num projeto 

para substituição da iluminação das muralhas. 

 

 

 

Informações enviadas aos eleitos por email 

Dia 3 de fevereiro 

Na sequência do pedido apresentado pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 14 de janeiro, relativo às ações que foram efetuadas no âmbito do projeto dos mediadores 

intermunicipais, seguiu por email e respetivo link, para conhecimento, a apresentação do projeto, o último 

relatório (relativo ao último semestre) e boletins informativos. 

 

Dia 4 de fevereiro 

Na sequência do pedido apresentado pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 19 de janeiro, sobre qual a participação do município de Serpa no Plano de Recuperação e 

Resiliência, seguiu por email, para conhecimento, a seguinte informação: 

«No que respeita aos financiamentos disponibilizados, tal como fazemos com os restantes 

instrumentos de financiamento existentes, estamos com atenção ao Plano de Avisos de abertura de 

candidaturas nas três dimensões e para as várias componentes, nomeadamente aqueles que têm 

como beneficiários diretos os municípios ou em que estes sejam, de qualquer forma, intervenientes 

ou parceiros.  

O Plano de Recuperação e Resiliência é um instrumento suplementar de financiamento para 

aplicação e desenvolvimento de um conjunto de reformas e investimentos a nível nacional, assente 

em três dimensões estruturantes: Resiliência, Transição Climática e Transição Digital, cada uma 

com varias componentes.  Este Plano tem uma execução até 2026, com submissão de candidaturas 

em contínuo e com regras muito restritivas, nomeadamente a que determina que as dotações 

financeiras são disponibilizadas por tranches, mediante execução da anterior. Isto significa que é 

necessário existirem projetos de execução concluídos, com grau de maturidade, aprovações, 

lançamentos de concursos, e dinheiro disponível.  

Por conseguinte, e tendo em conta os projetos que temos programados, iremos efetuando as 

candidaturas que vierem a ser consideradas exequíveis, tendo não só em conta que temos muitos 

projetos com financiamento aprovado no Quadro Comunitário de Apoio que agora está a acabar e 

cuja conclusão é para nós prioritária, mas também o próximo Instrumento de financiamento 

europeu, sendo que o PRR deve ser encarado como complementar a todos os programas existentes 

e a concretizar. 

Sobretudo, e dando a maior atenção à informação disponibilizada, designadamente 

financiamentos, critérios de elegibilidade e modalidades de apoio (fundo perdido ou empréstimos) 

, temos também de acautelar as questões relacionadas com a nossa capacidade de intervenção, 

criando condições para canalizar os recursos financeiros necessários para o exercício pleno das 

nossas competências e o cumprimento dos nossos objetivos.» 
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Dia 10 de fevereiro 

Na sequência do pedido apresentado pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 14 de janeiro, sobre o relatório de análise das propostas dos Passadiços do Pulo do Lobo, 

seguiu por email o respetivo Relatório Preliminar da Empreitada de Execução dos Passadiços do Pulo do 

Lobo. 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto no n.º 4 do 

artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em minuta, por unanimidade, os 

seguintes assuntos: 

 

 Pedido de isenção de pagamento de taxas  

 Pedido de Autorização de Queimada – Ratificação 

 Parecer sobre constituição de compropriedade de prédio rústico (art.º50, secção G (parte) – 

Requerente: EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16/12 nos prédios sitos na Rua do 

Parreiral nº12 e nº10 em Brinches – Requerente: Patrícia Alexandre da Silva Gomes Correia 

 Emissão do alvará relativo à Operação de Loteamento na Rua Quirino Mealha e Rua de Paimogo em 

Vales Mortos- Requerente: Maria da Piedade da Silva Correia 

 Anúncio 17676/2022 - Direito de Preferência do prédio na Rua dos Farizes nº31-A, em Serpa – 

Requerente: Estrela Baia, Lda. 

 Pedido de apoio financeiro – Associação de Desenvolvimento Social Aldeia Nova 

 Proposta para atualização dos valores associados aos critérios de Apoio às IPSS’s locais no apoio ao 

combate à covid 19 

 Proposta de comparticipação financeira da Câmara Municipal de Serpa no Acordo de Parceria entre a 

Rota do Guadiana (ADI), o Município de Serpa e as Juntas de Freguesia de Pias e Brinches 

 Pedido de apoio financeiro – Sociedade Columbófila de Serpa 

 Pedido de apoio financeiro – Associação Cultural Arco Iris de Vale de Vargo  

 Pedido de apoio financeiro – Sociedade Recreativa União Ficalhense 

 Pedido de apoio financeiro – Sociedade Recreativa 1º de Dezembro de Vila Verde de Ficalho 

 Pedido de apoio financeiro – Casa do Povo de Pias 

 Pedido de apoio financeiro – Manuel Pós-de-Mina Coelho 

 Pedido de apoio financeiro – Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria 

 Proposta de apoio no âmbito de combate à pandemia Covid 19 – Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Serpa 

 Proposta de reversão do lote de terreno nº 34 da Zona Industrial de Serpa  

 Proposta de fixação de preço do livro “Práticas da Cultura na Raia do Baixo Alentejo – Utopias, 

Criatividade e Formas de Resistência”. 

 Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Serpa  

 Proposta de realização da 21ª Feira do Queijo do Alentejo no Mercado Municipal de Serpa 

 Programa de Revitalização Económica do Concelho de Serpa (PREC) - Proposta de prorrogação 
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 Proposta de isenção de taxas de ocupação do espaço público e publicidade de esplanadas, para o 

ano de 2022, no Concelho de Serpa  

 Proposta de alteração toponímica para o Largo 5 de Outubro em Pias 

 Empreitada de Requalificação das Ruas Portas de Beja e Rua dos Fidalgos – Proposta de trabalhos 

complementares 

 Proposta de alteração ao Protocolo de Cooperação entre o Município de Serpa e Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa 

 Proposta de Protocolo entre o Município de Serpa, o Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas e a Universidade de Évora – análise e estudo da flora e vegetação da Serra de Ficalho 

 Proposta de revisão do Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18h00 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 

Gertrudes de Fátima Fialho Valente, 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           Gertrudes de Fátima Fialho Valente 


