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ATA N.º 6/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 2 de março de 2022 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 6/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 2 DE MARÇO2022 

  
No Salão Polivalente de Pias, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 2 de março de 2022, pelas 

dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Antes de iniciar a ordem de trabalhos, os eleitos do Partido Socialista apresentaram a proposta de se fazer 

um minuto de silêncio, em homenagem aos que já faleceram na guerra da Ucrânia. A proposta mereceu a 

concordância de todos os eleitos, tendo o Sr. Presidente da Câmara acrescentado que devemos condenar 

a invasão da Ucrânia, bem como todas as situações de invasão de países soberanos, cujos problemas 

devem ser resolvidos pela via do diálogo e não pela guerra.  

Decorrido o minuto de silêncio, em pé, a reunião prosseguiu com a apreciação/aprovação da ata da última 

reunião do Órgão Executivo.  

 

Aprovação da Ata n.º 5/2022 

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 5, relativa à reunião realizada no dia 16 de fevereiro, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, após serem efetuadas as alterações propostas pela Sr.ª 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. Licença de recinto improvisado - Requerente: Comissão de Festas de Pias – Ratificação 

2. Licenças para realização de provas desportivas – Ratificação   

3. Pedidos de isenção de pagamentos de taxas 

4. Direito de Preferência do prédio na Rua Dr. Manuel Dias Nunes, nº8, em Serpa – Requerente: Alberto 

dos Santos Almeida 

5. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamentos simples de prédios rústicos, artigo nº249 – 

secção H e artigo nº247 – secção H, na Freguesia de Brinches 

6. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples dos prédios rústicos, artigo nº 32 – 

secção 1L; artigo nº25 da secção 1L e artigo nº 15 da secção 1L da União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) – Requerente: Bicó e Cortes – Agropecuária, Lda. 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89º do Decreto –Lei nº555/99 de 16/12 nos prédios sitos na Rua do Prego 

nº23 e nº25, em Pias – Requerente: António da Conceição Machado 

8. Declaração de caducidade da licença de obra de construção, na Rua João do Côrro s/nº, em Serpa 

9. Proposta de aquisição de 100 (cem) CD’s do Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento 

10. Auxílios económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino básico –6ªfase 

11. Proposta de formação para pessoal docente sobre o tema “Mundialização e Multiculturalidade: 
Tarefas e Desafios da Tolerância” 
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12. Prorrogação de prazo de transferência das competências para as autarquias locais na área da ação 
social - Decreto-Lei nº23/2022 

13. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco do Concelho de Serpa – Designação de 
representante 

14. Proposta de Procedimento para Arrendamento do Bar sito no Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia  
15. Flor do Enxoé – Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo – Revisão do Apoio concedido 
16. Passadiços do Pulo do Lobo – Resolução Fundamentada 
17. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Licença de Recinto Improvisado- Requerente: Comissão de Festas de Pias - Ratificação 

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

75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente respeitante ao 

licenciamento de recinto improvisado:  

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização 

Data do 
despacho  

Comissão de Festas de 
Pias 

Baile de Carnaval 2569 de 
2022.02.16 

2022.02.25 2022.02.18 

 

2. Licenças para realização de provas desportivas – Ratificação  

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

75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Vice-Presidente, respeitante ao 

licenciamento de prova desportiva:  

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Iria 

VI Trail Ribeira 

de Limas 

2470 de 

2022.02.15 

2022.02.20 2022.02.17 

 

3. 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, as seguintes entidades: 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas das 
Santas Cruzes 

 

2394 de 
2022.02.14 

Baile de Carnaval 
Início 2022.02.25 
Fim 2022.02.26 

Ruído 20€ 

Associação Cultural e 
Recreativa de Santa Iria 

2471 de 
2022.02.15 

VI Trail Ribeira de 
Limas 

2022.02.20 

Licenciamento da 
prova 

33,66€ 

Comissão de Festas de 
Pias 

 

2571 de 
2022.02.16 

 

Baile de Carnaval 
Início 2022.02.25 
Fim 2022.02.26 

Ruídoe 
Recinto 

improvisado 

35€ 
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4. Direito de preferência do prédio na Rua Dr. Manuel Dias Nunesnº8, em Serpa – Requerente: 
Alberto dos Santos Almeida 

Na sequência do pedido de Alberto dos Santos Almeida, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 
atendendo à localização do prédio (Rua Dr. Manuel Dias Nunes, n.º 8, em Serpa, anteriormente designada 
Rua Dr. Eduardo Fernandes de Oliveira nº 8 na (extinta) Freguesia de Santa Maria), a área total do prédio 
(155 m2) e o valor (115.000,00 Euros), considera que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de 
preferência.  
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 Deliberação  

Nos termos do artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, 

não exercer o direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Dr. Manuel Dias Nunes, nº8, em 

Serpa, pelo valor proposto de 115.000,00 Euros (cento e quinze mil euros).  -------------------------------------- 

 

 

5. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples de prédios rústicos, artigo nº249 

– secção H e artigo nº247 – secção H, na Freguesia de Brinches 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 11 de fevereiro do corrente 

ano, refere que, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 51.º da Lei n.º111/2015 de 27 de agosto, alterada 

pela Lei n.º 89/2019 de 3 de setembro, é requerido por Maria José Henriques Branco Correia, na qualidade de 

proprietária do prédio rústico denominado “Monte Gato”, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Serpa sob o n.º 2785/20140213, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 249 da secção H da Freguesia de 

Brinches, com a área total de 2,75 hectares, parecer do município na aquisição do prédio rústico confinante, 

da mesma natureza, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 2981/20220127, e 

inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 247 da secção H, da Freguesia de Brinches, com a área total de 

2,925 hectares, resultando a operação num emparcelamento simples com a área total de 5,675 hectares, 

enquadrando-se no disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 111/2015 de 27 de agosto, alterada 

pela Lei n.º89/2019 de 3 de setembro. 

 

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples resultante da aquisição, respeita o 

cumprimento da área máxima da exploração final resultante da operação, definida na Portaria n.º219/2016 de 

9 de agosto, alterada pela Portaria n.º19/2019 de 15 de janeiro. 

 

Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º3 do art.º 9.º da 

Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de setembro, e para efeitos do 

estabelecido no n.º2 do art.º 9.º do mesmo diploma, propõem que o presente projeto de emparcelamento 

simples seja aprovado pela Câmara Municipal e se proceda à emissão da certidão requerida. 

 

A certidão a emitir pelo Município deverá conter também, a seguinte informação: 

a) informar que, de acordo com definido no n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º111/2015 de 27 de agosto, alterada 

pela Lei n.º89/2019 de 3 de setembro, o fracionamento dos novos prédios resultantes da operação de 

emparcelamento é proibido durante um período de 15 (quinze) anos contando a partir do seu registo; 

 

b) informar que a transmissão resultante das operações de emparcelamento simples está isenta de Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos 

termos do disposto no art.º51 da Lei n.º111/2015, de 27 de agosto na sua atual redação. 

Anexam-se a esta Informação, as plantas com a indicação da situação inicial e final dos prédios, que deverão 

acompanhar a certidão. 
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 Deliberação 

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

favorável ao projeto de emparcelamento simples, nos termos acima descritos. --------------------------------- 
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6. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples dos prédios rústicos, artigo nº 32 

– secção 1L; artigo nº25 da secção 1L e artigo nº 15 da secção 1L da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) – Requerente: Bicó e Cortes – Agropecuária, Lda. 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 9 de fevereiro, refere que, 

nos termos do disposto no n.º3 do artigo 51.º da Lei n.º111/2015 de 27 de agosto, alterada pela Lei 

n.º89/2019 de 3 de setembro, é requerido por Bicó e Cortes - Agropecuária, Lda., na qualidade de proprietária 

do prédio rústico denominado “Junqueira”, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 32 - secção 1L, da União 

de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito com Área Total de 46,7797 hectares, parecer do 

município na aquisição de prédios contíguos, da mesma natureza, descritos na Conservatória do Registo 

Predial de Serpa sob o n.º 313/19881121, e inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 25 da secção 1L, da 

União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito com Área Total de 9,6875 hectares, e o 

prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 371/19890508, e inscrito na matriz 

predial sob o artigo n.º 15 da secção 1L, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito 

na parte rústica com área de 10,2750 hectares, resultando a operação num emparcelamento simples com a 

área total de 66,7422 hectares, enquadrando-se no disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 

111/2015 de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de setembro. 

 

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples resultante da aquisição, respeita o 

cumprimento da área máxima da exploração final resultante da operação, definida na Portaria n.º219/2016 de 

9 de agosto, alterada pela Portaria n.º19/2019 de 15 de janeiro. 

 

Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º3 do art.º 9.º da 

Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de setembro, e para efeitos do 

estabelecido no n.º2 do art.º 9.º do mesmo diploma, propõem que o presente projeto de emparcelamento 

simples seja aprovado pela Câmara Municipal e se proceda à emissão da certidão requerida. 

 

A certidão a emitir pelo Município deverá conter também, a seguinte informação: 

a) informar que, de acordo com definido no n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º111/2015 de 27 de agosto, alterada 

pela Lei n.º89/2019 de 3 de setembro, o fracionamento dos novos prédios resultantes da operação de 

emparcelamento é proibido durante um período de 15 (quinze) anos contando a partir do seu registo; 

 

b) informar que a transmissão resultante das operações de emparcelamento simples está isenta de Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos 

termos do disposto no art.º51 da Lei n.º111/2015, de 27 de agosto na sua atual redação. 

Anexam-se a esta Informação, as plantas com a indicação da situação inicial e final dos prédios, que deverão 

acompanhar a certidão  
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 Deliberação 

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

favorável ao projeto de emparcelamento simples, nos termos acima descritos. --------------------------------- 
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7. Vistoria ao abrigo do artigo 89º do Decreto –Lei nº555/99 de 16/12 nos prédios sitos na Rua do 
Prego nº23 e nº25, em Pias – Requerente: António da Conceição Machado 

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 António da Conceição Machado, os Serviços Técnicos da Divisão da Divisão 
de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 27 de janeiro de 
2022: 
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 Deliberação 

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

transcrito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Declaração de caducidade da licença de obra de construção na Rua João do Côrro s/nº, em 

Serpa – Requerente: Pepe e Lobo – Construção e Investimentos, Lda. 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território em 17 de fevereiro do corrente ano, propõe a 

caducidade do processo de licenciamento, respeitante à obra sita na Rua João do Côrro, s/n.º em Serpa. 

Foi enviado o Ofício n.º 459, de 24-01-2022, a informar o requerente (Pepe e Lobo – Construção e 

Investimentos, Ldª) que, terminado o prazo para requerer a emissão do alvará de licença de obras de 

construção (habitação unifamiliar), indicado no Ofício n.º 5992, de 21-12-2020, é intenção da Câmara declarar 

a caducidade da licença, após audiência prévia do interessado, dispondo o mesmo do prazo de 10 dias úteis 

para se pronunciar sobre esta intenção. 

Não tendo havido pronúncia do interessado no prazo estipulado, propõe que, de acordo com o definido no 

n.º5 do art.º71.º do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, seja declarada a 

caducidade da licença. 

O requerente deverá ser posteriormente informado de que poderá requerer nova licença de obras, de acordo 

com o definido no art.º72º do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual redação. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de 

construção, respeitante à obra na Rua João do Côrro s/nº, em Serpa.------------------------------------------------ 

 

9. Proposta de aquisição de 100 (cem) CD’s do Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São 

Bento 

Através de informação datada de 17 de fevereiro do corrente ano, o Museu do Cante propõe a aquisição de 

100 exemplares do mais recente CD do Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento, pelo valor de 

500 euros, a que corresponde o preço unitário de 5 euros. 

A aquisição, por metade do preço habitual, é uma forma de apoio, mitigando o prejuízo que o grupo teve com 

a edição especial de 1 000 CD destinados aos quatro concertos (três no grande auditório do CCB, em Lisboa, 

e um na Casa da Música, no Porto, todos com lotação esgotada), marcados para 2020 e foram cancelados 

devido à Covid 19.    

Não obstante, o Museu do Cante ter adquirido recentemente CD de todos os grupos corais de Serpa, 

incluindo os do Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento, tal apoio justifica-se, por um lado, por 

se tratar de uma situação excecional e, por outro, por se poder encarar como investimento, uma vez que é 

previsível que o CD se venda rapidamente (já esteve esgotado na loja do Museu do Cante) e que, portanto, 

venha a dar lucro significativo, dado que será comprado por 5 euros e vendido por 10 euros.   

Acresce ainda a informação de que 75 CD’s são para venda e 25 CD’S para oferta. 

Foi efetuado cabimento com os números sequencias 3670 e 3705. 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta apresentada pelo Museu do Cante, a Câmara Municipal, deliberou por 

unanimidade, adquirir 100 (cem) exemplares, do mais recente CD do Rancho de Cantadores Aldeia 

Nova de São Bento, pelo valor de 500€ (quinhentos euros), correspondendo ao valor unitário de 5€ 

(cinco euros) e que, posteriormente, seja vendido ao preço unitário de 10€ (dez euros). ---------------------- 
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10. Auxílios económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino básico –6ªfase 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 18 do mês de fevereiro, refere que, em 

reunião de Câmara de 08/09/2021 foi aprovado o Plano Municipal de Auxílios Económicos aos alunos do 1º 

ciclo do ensino básico. 

 

Em 17/02/2022 foi formalizado um novo pedido, pelo encarregado de educação da aluna Naiara dos Reis 

Silva Gimenes, para atribuição e auxílios económicos. 

 

Conforme informação obtida através do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, a referida aluna encontra-se 

matriculada desde o início do presente ano letivo, no 3º ano de escolaridade, na Escola Básica nº 2 de Vila 

Nova de S. Bento, mas sem uma assiduidade regular. 

 

A aluna é beneficiária de Abono de Família pelo escalão A, conforme declaração comprovativa emitida pelo 

Serviço da Segurança Social e que consta em anexo ao formulário de candidatura, pelo que, de acordo com o 

estipulado no Decreto-Lei n.º 339-A/84 de 28 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 55/2009 de 02 de março, 

regulados pelo Despacho n.º 8452-A/2015 de 31 de julho, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 

5296/2017 de 16 de junho e pelo Despacho n.º 7255/2018 de 31 de julho,  a Autarquia deve prestar o 

seguinte apoio à mesma: 

 Apoio para fornecimento de refeições: 1,68€/dia; 

 Cedência de kit com material escolar no valor de 16€ 

 

 Intervenções 
Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão manifestou concordância com a existência de critérios de 

atribuição dos auxílios económicos, mas neste caso concreto, verifica-se que a aluna não tem assiduidade 

regular, pelo que, questiona se nestes casos, são contactados os encarregados de educação, pois para além 

dos direitos, existem também responsabilidades e deveres. ------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente referiu que a falta de assiduidade não exclui o direito ao apoio, tendo a Sr.ª Vereadora Odete 

Borralho acrescentado que a atribuição do auxilio económico é uma competência da Câmara, em função das 

necessidades socioeconómicas do agregado familiar, ao qual lhe é atribuído o respetivo escalão, mas a 

questão da assiduidade e acompanhamento pedagógico é uma competência da escola e embora a autarquia 

acompanhe as situações no âmbito do Conselho Municipal de Educação, compete ao estabelecimento 

escolar a intervenção em termos pedagógicos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir o auxílio económico à aluna do 1.º ciclo do 

ensino básico, Naiara dos Reis Silva Gimenes, pelo escalão A, de acordo com informação do Gabinete 

de Ação Social e Educação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Proposta de formação para pessoal docente sobre o tema “Mundialização e Multiculturalidade: 

Tarefas e Desafios da Tolerância” 

O Gabinete de Ação Social e Educação elabora a seguinte proposta, em janeiro de 2022, que se passa a 

transcrever: 

 

"As Jornadas Municipais da Educação, iniciativa de caráter anual, estão identificadas e aprovadas no âmbito 

do plano municipal de combate ao insucesso escolar (financiamento: PORA/FSE). Com um financiamento 

anual aprovado de 1500 euros. Estas jornadas assumem-se como um evento de reflexão estratégica, 

centrando-se no aumento de competências da comunidade educativa, nomeadamente pessoal docente e não 

docente e famílias. 

 

No âmbito das VI Jornadas Municipais da Educação, a realizar ao longo do ano letivo com o seu início em 

janeiro de 2022, e considerando as limitações decorrentes da pandemia covid 19, com implicações na 

mobilização dos atores, nomeadamente e por questões de segurança, ao nível das atividades presenciais, 

assim como as necessidades veiculadas pelas escolas no que à formação de docentes concerne, os serviços 

de educação propõem a promoção de uma ação acreditada direcionada aos educadores de infância e 

professores do 1º ciclo dos Agrupamentos de Escola nº 1 e nº2.  

 

A ação de formação sobre o tema “MUNDIALIZAÇAO E MULTICULTURALIDADE: Tarefas e Desafios da 

Tolerância” a promover pelo Centro de Formação da Associação de Escolas das Margens do Guadiana, com 

um total de 12 horas (zoom), tem como objetivo capacitar os profissionais para o tema da diversidade cultural 

e as suas especificidades no espaço escola, relevando para efeitos de progressão na carreira de docentes, 

de acordo com o previsto no nº1 do artigo 8º e de acordo com o artigo 9º do regime jurídico de formação 

contínua de professores. 

 

De forma a ser possível a realização desta ação, assim como a capacitação dos respetivos intervenientes, 

considerando que a rubrica a cabimento para formação de pessoal do município não se aplica, solicita-se 

deliberação de reunião de câmara, autorizando a realização da respetiva despesa orçada em 660 euros, 

como forma de apoio em género aos agrupamentos de escola na promoção das competências associadas".  

Foi efetuado cabimento com o número sequencial 25259. 

 

 Deliberação 

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

despesa de 660,00€ (seiscentos e sessenta euros )para realização de uma ação de formação 

direcionada aos educadores de infância e professores do 1º ciclo dos Agrupamentos de Escola nº 1 e 

nº2, sobre o tema “Mundialização e Multiculturalidade: Tarefas e Desafios da Tolerância”.------------------- 

 

 

12. Prorrogação de prazo de transferência das competências para as autarquias locais na área da 

ação social- Decreto-Lei nº23/2022 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, no seguimento de proposta formulada ao Governo pela 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), solicitando a prorrogação do prazo de transferência 
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de competências em matéria de ação social para os municípios foi, a 14 de Fevereiro de 2022, e nos termos 

do nº1 do artigo 4º da Lei 50/2018, de 16 de agosto e da alínea a) do nº1 do artigo 198º da constituição, 

publicado o DL 23/2022, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 55/2020 de 12 de agosto, que 

concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as comunidades intermunicipais 

no domínio da ação social. 

A alteração em apreço vem possibilitar, conforme enunciado no número 5 do artigo 24º, que o prazo da 

transferência de competências no domínio da ação social para os municípios possa ser prorrogado até 1 de 

Janeiro 2023 pelos municípios que entendam não reunir as condições necessárias para o exercício destas 

competências, no prazo determinado (31 de março 2022) e após prévia deliberação dos seus órgãos 

deliberativos e mediante comunicação à DGAL até 14 de março de 2022 (informará a DGAL, o Instituto da 

Segurança Social no prazo de 5 dias após esta comunicação). 

Considera a Câmara Municipal de Serpa, que as respetivas portarias regulamentadoras (63/2021; 64/2021; 

65/2021; e 66/2021, de 17 de março) foram publicadas apenas sete meses após a publicação do DL 55, o 

que impossibilitou que o município conhecesse atempadamente os instrumentos fundamentais para a 

preparação da assunção destas competências; ao que acresce a complexidade das matérias associadas e o 

quadro de exigência criado a nível local pela pandemia Covid 19, assim como pela atual escassez de meios e 

reorganização de serviços em curso. 

Requer esta assunção de competências, não só o reforço de quadros mas também a sua formação e 

enquadramento, assim como plano de atividades e orçamento, processo apenas legitimado com a conclusão 

do quadro eleitoral autárquico e maiores especificidades e conhecimento das matérias associadas, 

nomeadamente criação e funcionamento da comissão de acompanhamento, o que se concretizou a 11 de 

janeiro de 2022, após reunião preparatória com o Instituto de Segurança Social, realizada no dia6 de Janeiro 

de 2022. 

Face ao exposto, propõe-se a análise do assunto em reunião de Câmara Municipal, com o objetivo de 

submeter à Assembleia Municipal para prorrogação do prazo de aceitação de competências a transferir para 

este município em matéria de ação social, para 1 de janeiro de 2023, de acordo com o formulado no nº5 do 

artigo 24º do DL 23/2022. 

Posteriormente, deverá ser comunicada à DGAL, nos prazos enunciados no nº 6 do mesmo artigo, a 

deliberação proferida pela Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Tomé Panazeite disse que, coerentes com a postura dos eleitos do PS 

desde o principio destes processos, continuam a considerar que deveria a autarquia aceitar as transferências 

de competências, antes da sua obrigatoriedade, contudo, a proposta apresentada continua no sentido de se 

adiar o assunto, pelo que, irão votar contra esta proposta, por considerarem que, quanto mais tarde se 

começar a trabalhar sobre as novas competências, mais difícil será tratar delas, quando as mesmas se 

tornarem obrigatórias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente lembrou que foi o próprio Governo que permitiu que seja novamente adiado esta assunção 

de competências, por ele próprio ter compreendido que nem tudo estava como deve ser, para se poder 

avançar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que a iniciativa não foi diretamente do Governo, foi a ANMP- Associação 

Nacional de Municípios Portugueses que propôs o assunto ao Governo e referiu ainda que existem 

municípios, alguns no âmbito da CIMBAL, que já aceitaram a transferência de competências e o assunto tem 

corrido bem, tendo o Sr. Presidente lembrado que a ANMP é maioritariamente do Partido Socialista e se o 

Governo aceitou a proposta é porque considerou que havia motivos para esse adiamento. ------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão, discordando do PS, considera que é necessário mais tempo e mais meios para 

um melhor desempenho das novas competências, pelo que vê com bom agrado esta prorrogação de prazo 

que foi permitida pelo Governo e mantendo-se coerente com a sua posição neste assunto desde o inicio, irá 

optar pela abstenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Sobre o assunto a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor da CDU, dois 

votos contra do PS e uma abstenção do Chega, submeter à Assembleia Municipal, a proposta de 

prorrogação do prazo de aceitação das competências a transferir para este município em matéria de 

Ação Social, para 1 de janeiro de 2023, de acordo com o formulado no nº5 do artigo 24º do DL 23/2022.  

 

 

13. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco do Concelho de Serpa – Designação de 

representante 

Em informação datada de 15 de fevereiro, do corrente ano, a técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco elabora a 

seguinte proposta: 

 

“Considerando o término do presente mandato na CPCJ de Serpa (3 anos), como Presidente eleita em 01 de 

fevereiro de 2019, informo que a reunião de eleição está agendada para o próximo dia 15 de março. 

Desta forma, deverá a Câmara Municipal deliberar a representação técnica para novo mandato. 

 

Respeitando o Artigo 26.º da Lei 142/2015 de 8 de setembro, propõe-se a Técnica Superior Mariana Ramos 

para assegurar a representação da Câmara Municipal de Serpa na Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Serpa. 

 

Artigo 26.º 

Duração do Mandato 

1 — Os membros da comissão de proteção são designados por um período de três anos, renovável por duas 

vezes.  

2 — Excecionalmente, o exercício de funções na comissão de proteção pode prolongar -se para além do 

prazo máximo estabelecido no número anterior, designadamente nos casos de impossibilidade de 

substituição do membro, desde que haja acordo entre o comissário e a entidade representada, nos casos 

aplicáveis, e parecer favorável da comissão nacional. 

3 — O presidente da comissão é eleito pelo período de três anos, renovável por uma única vez. (6anos) 

4 — Os comissários mantêm -se em funções até ao final do seu mandato. 

5 — Decorrido o período de nove anos consecutivos de exercício de funções na comissão de proteção, só 

pode ocorrer designação do mesmo comissário para o referido exercício, decorrido que seja o período 

completo de duração de um mandato, com exceção das situações previstas no n.º 2.” 
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 Deliberação 

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

representante do Município na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Serpa, a Técnica 

Superior Mariana de Fátima Valente Ramos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. Proposta de Procedimento para Arrendamento do Bar sito no Jardim Municipal Eng.º Pulido 

Garcia  

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 24 de fevereiro do 

corrente ano, elabora a seguinte proposta, que se passa a transcrever: 

 

“Na sequência da denúncia, pela arrendatária, do contrato de arrendamento do Bar sito no Jardim Municipal 

Eng.º Pulido Garcia, propõe-se a abertura de procedimento concursal para o efeito, pelo que, se remetem em 

anexo as peças do Procedimento para Arrendamento do Bar sito no Jardim Municipal Eng.º Pulido 

Garcia – Programa de Procedimento, caderno de encargos e respetivos anexos – para parecer, e posterior 

submissão à Câmara Municipal para efeitos de aprovação, nos termos da competência prevista no artigo 33.º, 

n.º1, alínea ee) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.” 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão perguntou sobre as razões que levaram à denuncia do 

contrato, tendo o Sr. Presidente respondido que a arrendatária tem outra exploração e a capacidade para 

manter os dois espaços é pouca, além de que, considera que o rendimento obtido foi menor do que o 

previsto.  

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão questionou ainda se, em caso de infiltrações no edifico, devido à chuva, a quem 

compete as reparações e é uma situação que deve ser acautelada, para evitar a continuação dos problemas 

no futuro.   

O Sr. Presidente informou que a manutenção do bar é da competência da autarquia, e essa será uma 

situação que a Câmara irá corrigir, mas não foi um dos motivos alegados pela arrendatária para a denúncia 

do contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à abertura do procedimento concursal para 

arrendamento do Bar, sito no Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia, e aprovar o Programa de 

Procedimentos, Caderno de Encargos e respetivos anexos, cujos documentos se anexam à presente 

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

 
 

15. Flor do Enxoé – Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo – Revisão do Apoio 

concedido 

Em informação datada de 24 de fevereiro do corrente ano, o Sr. Presidente da Câmara, refere que, por 

deliberação da Câmara Municipal de Serpa, tomada na reunião de 25 de novembro de 2020, foi atribuído à 

Flor do Enxoé – Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo, um subsídio no valor de 100.000,00€ 

(cem mil euros), para apoio no processo de ampliação de edifício de serviço de apoio domiciliário (SAD) no 
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sentido da criação de estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI) e centro de dia, com criação de sala 

de terapia ocupacional e manutenção da resposta de apoio domiciliário. 

Entretanto, os pressupostos que fundamentaram a referida deliberação alteraram-se substancialmente, pelo 
que veio a Associação solicitar a revisão do apoio concedido. 

Do exposto resulta um investimento global na ordem de 1 230 000,00 euros, passível de financiamento 
comunitário até aos 749 000,00 euros, em função do numero de camas a instalar, conforme candidatura 
apresentada. 

Desta forma, a Associação necessita ainda do financiamento do montante remanescente no valor de 481 
000,00 euros, de forma a garantir a realização da obra, que se reveste de manifesto interesse para os 
beneficiários diretos e para o Município de Serpa, em geral, pelo que solicita a revisão do Apoio concedido 
pelo Município de Serpa, para o montante de 200 000,00 euros, sendo o valor em falta (281 000,00 euros) 
assegurado mediante receitas próprias e recurso a financiamento bancário. 

Em face ao que antecede, considerando que 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”, conforme alínea u), do número 1, do artigo 
33º, do Anexo I, à Lei n.º 73/2015, de 12 de setembro, propõe-se a revisão do apoio anteriormente concedido, 
sendo elevado para o montante total de 200 000,00 euros. 

A despesa resultante do Apoio concedido encontra-se já cabimentada e comprometida no montante de 100 
000,00 euros, através do número sequencial 22902 e 29041, respetivamente, procedendo-se à respetiva 
correção, no valor adicional de 100.000,00 euros, logo que o Orçamento para o ano 2022 entre em vigor, 
estando a respetiva apreciação agendada para a sessão da Assembleia Municipal, do próximo dia 25 de 
fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Intervenções 
Usou da palavra a Sr.ª Vereadora Paula Pais para dizer que se congratula com este apoio prestado à 
Associação Flor do Enxoé, por se tratar de um projeto que os eleitos do PS sempre defenderam que deveria 
ser apoiado e são verbas bem entregues neste tipo de instituições, pelo trabalho que desenvolvem. ------------- 
 

 Deliberação 

Face ao exposto, nos termos alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I, à Lei n.º 73/2015, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, alterar o apoio anteriormente concedido, na 

reunião de Câmara de 25 de novembro de 2020, elevando o mesmo para o montante total de 200 

000,00 € (duzentos mil euros), para a Flor do Enxoé - Associação de Solidariedade Social de Vale de 

Vargo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Passadiços do Pulo do Lobo – Resolução Fundamentada 

O Dirigente da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 25 de 

fevereiro do corrente ano, elabora a seguinte proposta, que se passa a transcrever: 
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“Na reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 5 de janeiro de 2022, foi deliberado, por unanimidade, 

resolver, com efeitos imediatos, o contrato n.º 20/2019, celebrado a 07 de maio de 2019, com a empresa 

“Calaveiras, Unipessoal, Lda.”, fundado no incumprimento definitivo das respetivas obrigações. 

Posteriormente, na reunião de 2 de fevereiro, foi deliberado, por maioria, aprovar: 

a) A tomada da posse administrativa da obra, mediante notificação prévia ao empreiteiro “Calaveiras, 

Unipessoal, Lda”. 

b) A execução imediata da caução e reforço de caução, nos termos do artigo 296º, do CCP, conforme 

se discrimina: 

- Seguro-Caução com a apólice nº 4.214.776 emitido pela Companhia de Seguros Atradius Crédito y 

Caución S. A. de Seguros y Reaseguros – Sucursal em Portugal, em 12/04/2019, no valor de 

13.765,27€ (treze mil, setecentos e sessenta e cinco euros e vinte e sete cêntimos), correspondente a 

5% do Valor contratual (275.305,50€); 

- Reforço de caução, mediante retenção efetuada no serviço de Gestão Financeira, do montante de 

10.958,43€ (dez mil, novecentos e cinquenta e oito euros e quarenta e três cêntimos); 

- Retenção efetuada no serviço de Gestão Financeira no valor de 770,08€ (setecentos e setenta 

euros e oito cêntimos), ao abrigo do Contrato Adicional, para execução de trabalhos a mais. 

 

Entretanto, a referida empresa “Calaveiras, Unipessoal, Lda.”, requereu, junto do Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Beja, Processo 35/22.2BEBJA, a adoção das “Providência Cautelares de suspensão da eficácia de 

ato administrativo e de intimação para abstenção de conduta”. 

Conforme, desde logo determinado pelo Exmo. Juiz de Direito, “uma vez requerida a suspensão da eficácia 

de um ato administrativo, a autoridade administrativa, uma vez recebido o duplicado do requerimento, não 

pode iniciar ou prosseguir a execução, salvo se, mediante resolução fundamentada reconhecer (…) que o 

deferimento da execução seja gravemente prejudicial para o interesse público (…)”. 

Resulta do exposto que, desde a citação da providência cautelar, ocorrida a 31 de janeiro de 2022, o 

Município de Serpa está impedido de praticar quaisquer atos de execução decorrentes das referidas 

deliberações de 5 de janeiro e 2 de fevereiro. 

Ora, verificando-se agora, em resultado do douto despacho proferido nos autos a 16 de fevereiro, que o 

pedido de adoção das Providências Cautelares não será decidido pelo Tribunal a breve prazo, impõe-se a 

prática de Resolução Fundamentada que permita ultrapassar o efeito suspensivo das Providências 

Cautelares e a consequente imediata execução das deliberações de 5 de janeiro e 2 de fevereiro. 

Para o efeito, remete-se proposta de “Resolução Fundamentada”, para apreciação e deliberação do Órgão 

Executivo.” 

 

RESOLUÇÃO FUNDAMENTADA 

(art.º 128º, n.º 1 do CPTA) 

A “Calaveiras, Unipessoal, Ld.ª”, melhor identificada nos autos, requereu nos autos do processo cautelar com 

o n.º 35/22.2, que correm os seus termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, BEBJA “a suspensão da 

eficácia do acto administrativo da resolução do contrato de empreitada [de Execução dos Passadiços do Pulo 

do Lobo]” e a “intimação do Requerido para se abster de acionar a caução prestada, com fundamento na 

resolução do contrato de empreitada”. 
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Independentemente do mérito da petição formulada na providência cautelar, o qual já foi impugnado na 

Oposição apresentada nos autos, mas só ao Tribunal cabe apreciar, o Município de Serpa vem, através da 

presente Resolução, invocar e demonstrar que a suspensão requerida, a ser decretada, seria gravemente 

prejudicial para o interesse público. 

Avulta, desde logo, o facto de decorrer do douto despacho proferido nos presentes autos a 16.02.2022, que o 

pedido não será decidido pelo Tribunal no prazo mínimo estabelecido no art.º 119.º do Código de Processo 

nos Tribunais Administrativos (CPTA) de “cinco dias contado da data da apresentação da última oposição 

[…]”, sendo, portanto, desde já, imprevisível quando a mesma virá a ser proferida. 

Ora, essa imprevisibilidade quanto à data da prolação da douta decisão que porá termo aos presentes autos 

– acrescendo, como é evidente, à imprevisibilidade quanto ao sentido dessa decisão – não é compatível com 

o interesse público, em que uma obra de declarada utilidade pública seja concluída nas melhores condições, 

dentro do mais breve prazo possível, com o menor dispêndio de recursos financeiros próprios e com 

permanente respeito pela segurança de pessoas e bens. 

Antes de mais, decorre dos elementos juntos aos autos com a oposição do Município, designadamente, as 

comunicações entre as Partes, ser inviável o prosseguimento da sua relação contratual com a “Calaveiras, 

Unipessoal, Ld.ª”, uma vez que esta empresa, após ter sido reiteradamente interpelada para executar as suas 

obrigações, até sob “intimação” de lhe serem aplicadas sanções pecuniárias, nunca mostrou a intenção de as 

executar – não relevando, nesta sede, o mérito, ou falta do mesmo, dos argumentos que repetidamente 

invocou para o justificar. 

Resultando indiscutível desses elementos que “deixou de existir o entendimento mínimo entre as contraentes 

necessário à boa execução do contrato, sendo patentes e irreversíveis as diferenças entre as partes” e que 

daí tinha decorrido a paralisação da execução contratual, é manifesta o grave prejuízo que decorreria para o 

interesse público – o qual é, por natureza, o fundamento do recurso à contratação pública e aos contratos 

administrativos – da “suspensão da eficácia do acto administrativo da resolução do contrato de empreitada”, a 

qual geraria uma mera “repristinação” formal de um contrato, cuja execução é materialmente impossível 

Agravam essa lesão do interesse público as circunstâncias, já descritas na Oposição apresentada no 

presente procedimento, de que “a suspensão da eficácia do acto administrativo da resolução do contrato de 

empreitada” até ser proferida a decisão final no presente processo determinaria, a saber: 

- o retardamento da posse administrativa da obra, e, com isso, da execução dos trabalhos necessário a 

garantir a segurança de pessoas e bens no local da obra, designadamente, de vedar e sinalizar as zonas que 

se mostrem perigosas e/ou onde estejam guardados bens de modo a assegurar a sua guarda e conservação 

– sendo elencadas na Oposição várias situações, na obra, das quais derivam riscos para pessoas que 

frequentem o local e para os bens que aí se acham – designadamente para os materiais que incorporam ou 

se destinam a incorporar a obra; 

- o retardamento da abertura de um novo procedimento de contratação pública para a reparação dos 

trabalhos mal executados e execução dos trabalhos necessários para conclusão da obra, designadamente o 

levantamento final do actual estado da obra, só viável após posse administrativa da mesma, e a subsequente 

elaboração do caderno de encargos e restantes peças concursais; 
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- o retardamento da conclusão de uma obra cuja reconhecida Utilidade Pública já justificou, no entender da 

Direcção-Geral das Autarquias Locais, a expropriação urgente das parcelas de terreno necessárias à sua 

execução, privando o público de fruir da mesma;  

- e, por fim, o risco de essa obra, de reconhecida Utilidade Pública, não vir a ser executada, pois, caso a 

respectiva execução, física e financeira, não esteja concluída, impreterivelmente, “até ao prazo legalmente 

definido de 31/12/2023”, será retirada a “comparticipação comunitária de 340.937,47€” atribuída à “a 

operação ALT20-08-2114-FEDER-000047 - Passadiços do Pulo do Lobo, cujo beneficiário é o Município de 

Serpa [que]  foi aprovada pela Comissão Diretiva do Alentejo 2020 na sua reunião n.º. ALT20-2017-06, de 

24/01/2017, com um investimento total 401.102,91€”, do que decorrerá, necessariamente, a inviabilização 

dessa obra, com a perda de todo o investimento realizado, dado que, sem o financiamento comunitário 

correspondente a 85% do respectivo valor, o Município não tem capacidade de a custear; 

Todos os factos acima descritos são notórios e/ou estão suportados em ampla prova documental, carreada 

na Oposição apresentada pelo Município nos presentes autos, decorrendo dos mesmos que existe um 

evidente interesse público em não ser suspensa a “eficácia do acto administrativo da resolução do contrato de 

empreitada”, e em serem adoptados, com urgência, os actos de execução dessa decisão, nos termos que já 

foram deliberados pelo órgão executivo do Município a 02.02.2022. 

Por sua vez, os interesses invocados pela “Cavaleiras, Unipessoal, Ld.ª”, para as providências que requer, 

são de muito inferior intensidade face ao interesse público prosseguido pelo Município quando praticou o 

“acto administrativo da resolução do contrato de empreitada”, o qual seria, como se viu, e nas várias vertentes 

acima expostas, grave, e até irreparavelmente, afetado com o eventual decretamento da “suspensão da 

eficácia” desse ato. 

Assim, resulta manifesto que os danos que resultariam para o interesse público da “suspensão da eficácia do 

acto administrativo da resolução do contrato de empreitada [de Execução dos Passadiços do Pulo do Lobo]”, 

se mostram muito superiores, e por isso desproporcionados, àqueles que resultarão, para a “Calaveiras, 

Unipessoal, Ld.ª”  da sua execução – de pouco relevo, conforme se demonstrou na Oposição – e que, 

sublinhe-se, sempre serão reparáveis caso o Tribunal decidisse a seu favor, ao contrário do que sucede com 

o interesse público, o que deverá ser reconhecido, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do art.º 

128.º do CPTA. 

Em face de todo o exposto, a Câmara Municipal de Serpa, reunida a 2 de março de 2022, delibera, por 

……………, o seguinte: 

a) A existência de grave, e eventualmente irreparável, prejuízo para o interesse público que resultaria da 

“suspensão da eficácia do acto administrativo da resolução do contrato de empreitada [de Execução dos 

Passadiços do Pulo do Lobo]”, e do retardamento dos atos de execução a praticar resultantes desse ato 

administrativo, para efeitos do disposto no n.º 1 do art.º 128.º do CPTA; 

b) A comunicação da presente resolução fundamentada no processo cautelar identificado em epígrafe, tudo 

com as legais consequências.” 
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 Intervenções 

Sobre este processo, o Sr. Vereador Tomé Panazeite referiu que, analisando o assunto exposto, percebe-se 

qual a posição da Câmara, mas desconhecem quais os motivos da empresa, o que ela invoca, quais os 

fundamentos para a apresentação da providência cautelar. Informa ainda que os eleitos do PS irão abster-se 

na votação deste assunto.  

 

O Sr. Presidente respondeu que poderá verificar esse assunto com os serviços jurídicos, para posterior 

informação aos eleitos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse que gostaria de ver esclarecidos os seguintes assuntos:  

- No caderno de encargos do concurso, quais os ensaios de receção que estavam previstos para os 

passadiços? 

- Gostaria de ter acesso ao auto de consignação e aos prazos da obra  

- Quem recebeu os materiais na obra? 

- A empresa Calaveiras tem certificado para trabalhar em áreas protegidas? A ter, gostaria que lhe fosse 

enviado por email 

- As madeiras que foram aplicadas, têm documento de certificação? 

- Verificados erros, a fiscalização deixou os materiais ficarem na obra? 

- O projeto de execução tem incluídos os custos de exploração? (manutenção/conservação)? 

 

Diz também que ainda não recebeu resposta, sobre a questão colocada na anterior reunião da Câmara, 

respeitante aos critérios utilizados na escolha da empresa Calaveiras, para a construção dos Passadiços do 

Pulo do Lobo, uma vez que esta não apresentou o melhor orçamento. 

Termina, dizendo que houve erros graves e que o processo não foi bem conduzido, pelo que, irá abster-se na 

votação do assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, as questões apresentadas serão posteriormente esclarecidas pelos respetivos 

serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Sobre a proposta apresentada, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor 

dos eleitos da CDU e as abstenções dos eleitos do PS e Chega, o seguinte: 

a) A existência de grave, e eventualmente irreparável, prejuízo para o interesse público que 

resultaria da “suspensão da eficácia do acto administrativo da resolução do contrato de 

empreitada [de Execução dos Passadiços do Pulo do Lobo]”, e do retardamento dos atos de 

execução a praticar resultantes desse ato administrativo, para efeitos do disposto no n.º 1 do 

art.º 128.º do CPTA; 

b) A comunicação da presente resolução fundamentada no processo cautelar identificado em 

epígrafe, tudo com as legais consequências.” ---------------------------------------------------------------------- 
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17. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 38, referente ao dia 28 de 

fevereiro de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.457.363,31€ (dois milhões, quatrocentos e 

cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e três euros e trinta e um 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais, que 

começou por agradecer a informação enviada por email sobre o projeto/candidatura do percurso pedestre da 

Serra de Vila Verde de Ficalho e aproveita para lembrar o mau estado de conservação em que o caminho se 

encontra, mas refere que não se tratava deste projeto, mas sim do que foi celebrado com a Talefe - 

Associação de Desenvolvimento Sociocultural de V. Verde de Ficalho. 

 

Solicita o ponto de situação da requalificação dos antigos casões da UCP de Pias, da ETAR do Largo do 

Fandanguinho e da candidatura que foi efetuada em parceria com a Junta de Freguesia de Pias, a Igreja 

Paroquial da Freguesia de Pias e o Monte da Capela, para a reabilitação da Ermida de Santa Luzia, 

questionando se também incluía a reabilitação da torre do relógio.  

 

O Sr. Presidente começou por responder sobre o estado de conservação do caminho, em Vila Verde de 

Ficalho, dizendo que vai verificar essa situação com os respetivos serviços.  

Em relação aos antigos casões da UCP, estava previsto inicialmente uma grande intervenção, mas de acordo 

com as verbas atualmente disponíveis, vai ser submetida uma nova candidatura com alteração do projeto 

inicial.  

Em relação à ETAR do Fandanguinho, encontra-se concluído o procedimento, para se avançar com a obra.  

A candidatura para a reabilitação da Ermida de Santa Luzia, em Pias, foi efetuada na mesma altura da Igreja 

de Santa Maria em Serpa, mas foi apenas aprovada esta última. Contudo, vai verificar com os respetivos 

serviços, a situação do processo da candidatura para reabilitação da Ermida de Santa Luzia. ---------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Tomé Panazeite que começou por fazer referência a alguns projetos que se 

encontram em curso há algum tempo, nomeadamente o Museu Etnográfico de Serpa, cuja obra se encontra 

parada e estava prevista a sua conclusão em 30 de agosto de 2021, questionando se não se poderá correr o 

risco de se perder o financiamento e o projeto das alterações climáticas, cujo termino estava previsto para 30 

de setembro de 2021.  

Alerta para a situação da estrada que atravessa a localidade de Santa Iria, a qual dispõe de dois semáforos 

que são constantemente desrespeitados, para que, na medida do possível, a Câmara intervenha junto da 

entidade competente, no sentido de aí serem colocadas lombas de desaceleração e passadeiras, visto neste 

troço além da travessia normal dos residentes, existirem duas paragens de autocarro. 

Faz ainda referência a uma fuga de água, que existe há muito tempo em Brinches, na zona do mercado e 

quem alertou para a situação, terá obtido de funcionários da autarquia a resposta de que existem outras mais 

prioritárias.  

Perguntou também se já sabe o motivo da iluminação da muralha continuar sem funcionar.  

 

https://www.facebook.com/Associacaotalefe/
https://www.facebook.com/Associacaotalefe/
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O Sr. Presidente informou que, os projetos candidatados, podem ser prorrogados até ao fim do prazo do 

quadro comunitário de apoio e em relação ao Museu Etnográfico, estão a ser feitos uns acetos e a ser 

preparado um novo procedimento, para ser lançado antes do inicio do verão. 

 

Sobre o projeto das alterações climáticas, o procedimento está adjudicado, mas decidiu-se não se avançar 

antes da Páscoa, para evitar as intervenções na Praça nesse período e o sombreamento da Rua do Calvário 

também está para se iniciar.  

No que diz respeito à estrada que atravessa a localidade de Santa Iria, por se tratar de uma estrada nacional, 

quem tem competência para fazer qualquer intervenção, é a Infraestruturas de Portugal.  

Informa ainda que a iluminação das muralhas vai ser substituída por Led.  

Em relação à fuga de água em Brinches, lembra que a autarquia tem uma equipa reduzida de canalizadores e 

é necessário definir prioridades, mas vai verificar o que se passa com essa situação. 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão lembra que ainda não recebeu resposta às seguintes questões, colocadas em 

anteriores reuniões do Órgão Executivo:  

- O porquê de ter sido retirado o canal ferroviário do Ramal de Moura, das Infraestruturas de transporte; 

- O relatório de avaliação do diagnostico sobre o estado de conservação do aqueduto e muralhas do Castelo 

de Serpa; 

- Plano de Mobilidade do Município. 

 

Na última reunião de Câmara, foi transmitido que o Órgão Executivo, iria reunir com a Santa Casa da 

Misericórdia, sobre a situação atual do hospital de Serpa. Gostaria de saber no que resultou essa reunião. 

Solicita que lhe seja facultado, o projeto do parque de merendas que está a ser instalado na freguesia de Pias 

Diz ainda que, em reunião de câmara, já foi abordada a situação relativa ao elevado estado de degradação 

da torre do relógio na freguesia de Pias. Pergunta o que pretende fazer a autarquia para ajudar na resolução 

deste problema. 

Pergunta se é do conhecimento da autarquia que, no agrupamento de escolas de Pias, as crianças do ensino 

primário estão sem AEC’s, e em caso afirmativo, que medidas estão a ser tomadas no sentido de encontrar 

uma resolução para o problema.  

 

Refere ainda que, na última sessão da Assembleia Municipal, um munícipe, antigo vereador, questionou o 

Órgão Executivo sobre o espolio do SAM. Não consegue compreender as razões que levaram a autarquia a 

comprar obras de arte no valor de 300 mil euros e pergunta em que local as mesmas estão guardadas. 

Pergunta ainda se existe algum projeto/plano de prioridades estabelecidas por este novo Executivo, 

relativamente à reabilitação do património histórico do concelho e para quando está previsto o arranque das 

obras de requalificação no mercado de Pias.  

 

Termina a sua intervenção, manifestando tristeza e desagrado, pelas criticas que o Partido Socialista teceu 

nas redes sociais, ao dizer que as propostas que apresenta nas reuniões são “pouco originais e 

requentadas”. Mesmo que em mandatos anteriores, os eleitos do PS tenham apresentado propostas, se 

entender, em conjunto com a sua equipa, que determinadas propostas são necessárias, elas serão 

novamente apresentadas, mesmo que o PS as considere pouco originais ou requentadas. -------------------------- 

 

 



                                                                                                                                 Ata n.º 6/2022 – 2 de março  

 

27 
 

 

Seguiu-se o Sr. Presidente que, começou por dizer que, todas as propostas que forem apresentadas, serão 

agendadas para reunião da Câmara, desde que o seu envio respeite os prazos regimentais.  

Em relação ao mercado de Pias, informa que o procedimento ficou deserto e irá proceder-se à abertura de 

novo procedimento.  

Sobre a questão da reabilitação do património histórico do concelho, lembra que pouco desse património é 

propriedade da autarquia, pelo que não é da sua competência intervir no mesmo, tendo que ser sempre 

acordado com a Diocese qualquer obra que seja necessário fazer e manifesta a disponibilidade da autarquia 

para avançar com nova candidatura para a Ermida de Santa Luzia e para a Torre do Relógio, mas a iniciativa 

tem que partir da Diocese. 

Sobre o parque de merendas, diz que não se trata de um projeto da Câmara Municipal, mas sim da Junta de 

Freguesia de Pias, pelo que, numa sessão da Assembleia de Freguesia, poderão ser prestadas as 

informações solicitadas.  

Em relação à reunião que decorreu com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, não foi abordado o assunto 

do Hospital de S. Paulo, o objetivo da reunião foi a análise do assunto para a aquisição de terreno para 

construção de um novo lar.  

Quanto ao espólio do SAM, foi uma decisão tomadas há muitos anos e neste momento, as peças encontram-

se guardadas no edifício do Musibéria.  

Sobre as outras questões colocadas, irá providenciar para envio das respetivas informações. -------------------- 

 

Interveio ainda a Sr.ª Vereadora Odete Borralho para informar que o assunto das AEC’s é, infelizmente, uma 

situação recorrente, devido à falta de pessoal qualificado e são poucas horas e mal pagas, sendo por isso 

difícil encontrar quem desempenhe essas funções. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Período de intervenção do público 

 

Interveio o Sr. António Godinho Mariano, residente em Pias que, na sequência do assunto que foi abordado 

na reunião, sobre o estado de degradação da torra do relógio de Pias, informou que em 1996, acompanhou 

uma intervenção efetuada na torre, tendo-se verificado que o projeto era do seculo XIX e na planta original, 

seria pintada a torre, mas como ficou a obra inacabada nessa altura, manteve-se com a aparência do granito, 

mas que ao longo dos anos sofreu alterações, devido às argamassas que foram utilizadas, por isso, a pintura 

é a melhor proteção que a torre pode ter, para se evitar o aumento da degradação. Sugere que, em futuras 

intervenções, não seja utilizada a rocha granítica, senão aumenta-se o estado de degradação da torre.  

Abordou ainda o assunto da cobertura do barranco (linha de água) do Botelhão, que continua a céu aberto, 

solicitando que a Câmara insista junto das entidades competentes, também para a necessidade de limpeza, 

para que a água circule devidamente.  

Refere mais uma vez, a necessidade de se intervir na estrada principal de Pias, cujo estado de degradação 

continua a avançar. 

Perguntou ainda sobre a obra da segunda fase da Eira da Máquina. ------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente começou por agradecer a informação prestada relativamente à torre do relógio e sobre a 

limpeza do barranco do Botelhão, diz que é um assunto para se ver com as entidades competentes. Em 
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relação à obra do Loteamento da Eira da Máquina, informa que já houve deslocação dos fiscais ao local e o 

assunto está a ser trabalhado com o Chefe da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território.  

Interveio ainda a S.ª Maria José Borralho, também residente em Pias para prestar mais alguns 

esclarecimentos sobre a torre do relógio, acrescentando que, há alguns anos, o IPPAR fez uma reunião com 

a população de Pias para explicar as obras de intervenção nesse monumento, nomeadamente a necessidade 

de ser rebocada e caiada, por motivos de segurança e conservação e também pelo facto de, no projeto 

original, estar previsto que as paredes seriam rebocadas e caiadas. ------------------------------------------------------- 

 

O Sr. António Moita, Presidente da Junta de Freguesia de Pias, prestou ainda alguns esclarecimentos sobre a 

candidatura efetuada para a reabilitação da Ermida de Santa Luzia, no âmbito de um protocolo de 

colaboração entre a Junta de Freguesia de Pias, a Fábrica da Igreja da Paróquia de Pias, o Município de 

Serpa, a Casa Clara e a Direção Regional de Cultura do Alentejo, não tendo sido aprovada essa candidatura, 

mas sempre foi manifestada disponibilidade para se fazer também uma candidatura, nos mesmos moldes, 

para a recuperação da torre do relógio.  

Relativamente à questão levantada sobre o parque de merendas, informa que não existe projeto de 

arquitetura, tratando-se apenas de preparar um espaço de lazer que possa ser utilizado por todos, dispondo 

também de um equipamento para as crianças, com plantação de arvores de fruto e sombra. Disponibilizou-se 

ainda para, numa próxima sessão da assembleia de freguesia, poder prestar mais alguns esclarecimentos em 

concreto sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

Informações enviadas aos eleitos por email 

Dia 16 de fevereiro 

Na sequência do documento entregue pela Sra. Vereadora Ana Moisão na Câmara Municipal, registado com 

a data de 19 de janeiro do corrente ano, e intitulado “As primeiras notas sobre a revisão do PDM Serpa”, 

seguiu por email a resposta elaborada pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território. 

 

Dia 21 de fevereiro 

Na sequência do pedido apresentado pela Sra. Vereadora Ana Moisão, na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 05 de janeiro, sobre a Carta Arqueológica do Concelho de Serpa, seguiu por email, para 

conhecimento, a seguinte informação: 

“A Carta Arqueológica do Concelho foi elaborada por uma equipa da Universidade de Coimbra através de um acordo de 
colaboração da CMS com a Universidade de Coimbra com aquisição do serviço. 
Coordenação da equipa: Maria da Conceção Lopes, Pedro Carvalho, Sofia M. Gomes, professores da Univ. Coimbra, e 
Maria João Vieira, licenciada em Historia de Arte/CMS 
Colaboradores: Jorge Alarcão, José d' Encarnação, Raquel Vilaça, Helena Catarino, António Monge Soares, Maria João 
Vieira, José Braga, José Luís Madeira 
Design Gráfico, Fotografia e De senhor (diversos autores) 
Edição a cargo da C.M.Serpa/1997” 
 

Dia 21 de fevereiro 

Na sequência do pedido apresentado pela Srª. Vereadora Paula Pais, na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 19 de janeiro, sobre o ponto de situação do processo de candidatura sobre o percurso 

pedestre da Serra de Vila Verde de Ficalho, projeto em parceria com a Junta de Freguesia e a Talefe – 
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Associação para o Desenvolvimento Sociocultural de Vila Verde de Ficalho, seguiu por email, para 

conhecimento, a seguinte informação: 

“… informam os serviços da Câmara Municipal que o único percurso pedestre, que têm conhecimento, na 

Freguesia de Vila Verde de Ficalho, está integrado numa candidatura Uaditours e que se passa a 

contextualizar: 

A Autarquia efetuou uma candidatura ao UADITourS - Turismo Sustentável do Baixo Guadiana - Programa 

Operacional de Cooperação Transfronteiriça - Espanha/Portugal (POCTEP - 2007/2013, em conjunto com 

outros Municípios nomeadamente Alcoutim, Castro Marim, Vila Real de S. António, Associação de Defesa do 

Património de Mértola e a ODIANA , onde foram aprovados  vários percursos pedestres , sendo um deles na 

Freguesia de Vila Verde de Ficalho, que está homologado pela Federação Campismo de Portugal), que se 

junta planta em anexo.”  

 

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: 

 

 Licença de recinto improvisado - Requerente: Comissão de Festas de Pias – Ratificação 

 Licenças para realização de provas desportivas – Ratificação   

 Pedidos de isenção de pagamentos de taxas 

 Direito de Preferência do prédio na Rua Dr. Manuel Dias Nunesnº8, em Serpa – Requerente: 

Alberto dos Santos Almeida 

 Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamentos simples de prédios rústicos, artigo nº249 – 

secção H e artigo nº247 – secção H, na Freguesia de Brinches 

 Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples dos prédios rústicos, artigo nº 32 – 

secção 1L; artigo nº25 da secção 1L e artigo nº 15 da secção 1L da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) – Requerente: Bicó e Cortes – Agropecuária, Lda. 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89º do Decreto –Lei nº555/99 de 16/12 nos prédios sitos na Rua do 

Prego nº23 e nº25, em Pias – Requerente: António da Conceição Machado 

 Declaração de caducidade da licença de obra de construção na Rua João do Côrro s/nº, em 

Serpa 

 Proposta de aquisição de 100 (cem) CD’s do Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São 

Bento 

 Auxílios económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino básico –6ªfase 

 Proposta de formação para pessoal docente sobre o tema “Mundialização e Multiculturalidade: 

Tarefas e Desafios da Tolerância” 

 Prorrogação de prazo de transferência das competências para as autarquias locais na área da 

ação social- Decreto-Lei nº23/2022 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco do Concelho de Serpa – Designação de 

representante 

 Proposta de Procedimento para Arrendamento do Bar sito no Jardim Municipal Eng.º Pulido 

Garcia - Peças do Procedimento 
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 Flor do Enxoé – Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo – Revisão do Apoio 

concedido 

 Passadiços do Pulo do Lobo – Resolução Fundamentada 

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h25 da qual, para constar, se lavrou 

a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do Regimento, que eu 

Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 18 

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

 

 

         O Presidente da Câmara      A Secretária 
  

                                                      
_______________________________   _________________________ 
       João Francisco Efigénio Palma         Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 6/2022 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 2 de março de 2022 

 
 
 
ANEXO 1 –  Proposta de Procedimento para Arrendamento do Bar sito no Jardim Municipal Eng.º Pulido 

Garcia – Programa de concurso, caderno de encargos e respetivos anexos.  

 

 

 


