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Reunião ordinária de 18 de junho de 2018 
  

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

Hora de abertura:14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
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ATA N.º 12/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 18 

 DE JUNHO DE 2018 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 18 

de junho de 2018, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 11/2018 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, colocou-se à 

consideração a ata n.º 11, relativa à reunião realizada no dia 30 de maio, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

 

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

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

assuntos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Reuniões públicas da Câmara Municipal – Proposta de alteração de locais  

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

3. Licenças de recinto improvisado 

4. Licenças de recinto itinerante 

5. 6.ª Alteração ao Orçamento e 3.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

6. 2.ª Revisão ao Orçamento 

7. Oficinas de Verão – Critérios de priorização de candidaturas  

8. Piense Sporting Clube – Proposta de exploração do Bar da piscina de Pias 

9. Reconhecimento de nome de rua – Travessa da Fábrica, em Serpa 

10. Reconhecimento de nome de rua – Rua Cónego Lopes Lossa, em Pias 

11. Aprovação de projeto de arquitetura (Barbuda, Serpa) 

12. Destaque de parcela do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1208, secção R da 

freguesia de Pias 

13. Pedido de aprovação de emparcelamento de dois prédios rústicos, artigo 8.ºF e 9.ºF, em Serpa 

14. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Hortinha” em Vale de Vargo – Retificação 

15. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Charneca” em Vila Verde de Ficalho-

Retificação 
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16. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Ratinho”, em Vila Verde de Ficalho – 

Retificação 

17. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Daroais”, em Vila Verde de 

Ficalho 

18. Pedido de isenção de IMT na aquisição do prédio rústico denominado “Barro da Ferradura”, em 

Vila Verde de Ficalho 

19. Resialentejo, E.I.M – Protocolo de implementação do Payt 

20. Resialentejo,E.I.M  - Projeto de ampliação do canil/gatil intermunicipal  

21. Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio financeiro para 

obras de requalificação do edifício sede 

22. Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias” – Pedido de apoio financeiro para obras de 

remodelação no edifício do Projeto Taberna 

23. Associação de Moradores da Neta e Pulo do Lobo – Pedido de apoio para realização de Baile 

24. Plataforma Pela paz e o Desarmamento – Pedido de apoio 

25. Proposta de apoio para as Marchas Populares 2018 

26. Baal 17 – Companhia de Teatro – Proposta de apoio para o Projeto “Camino Real” 

27. Protocolo de Associação ao Contrato Local de Segurança no Município de Serpa – Ratificação 

28. CADES – Informação sobre desistência de gabinete e proposta de nova atribuição  

29. Direito de preferência do prédio sito na Rua do Prior, n.º 17 em Serpa – Anúncio n.º 28300/2018 

30. Direito de preferência do prédio sito na Rua Larga, n.º 6 em Serpa – Anúncio n.º 32133/2018 

31. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro nos prédios sito na Rua da 

Boavista, n.º 29 e Rua do Alto dos Guizos, n.º 22 em Brinches 

32. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro no prédio sito na Rua das 

Portas de Beja, n.º 43 em Serpa 

33. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro no prédio sito na Rua de 

Mértola, n.º 59 e Rua Padre Medeiros, n.º 1 em Serpa 

34. Associação Cultbéria – Relatório de atividades e financeiro relativo ao ano de 2017 

35. 3.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

36. Aquisição de prédio urbano e condições de pagamento 

37. Acordos de Execução para a Concretização da Delegação de Competências da Câmara Municipal 

de Serpa nas Juntas e Uniões de Freguesia e Contratos de Delegação de Competências da 

Câmara Municipal de Serpa nas Juntas e Uniões de Freguesia. 

38. Assuntos gerais de interesse autárquico 

39. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DO DIA 

 

1. Reuniões públicas da Câmara Municipal – Proposta de alteração de locais  

Através de email datado de 4 de junho, a Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, propõe que a 

reunião pública da Câmara Municipal, a realizar naquela freguesia, agendada para o dia 22 de agosto, se 

realize no dia 19 de setembro.  

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que a reunião pública do dia 

22 de agosto do corrente ano, realizar-se-á em Serpa e a reunião pública do dia 19 de setembro, realizar-

se-á no Salão Polivalente de Vila Verde e Ficalho. ------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por ___________, 
isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

 
Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Diogo Serrano 5796 
2018.04.19 

Pernoita de 20 pessoas (passeio 
de cicloturismo), no dia 28 de 

agosto, no parque de campismo 

Ruido e recinto 
improvisado 

57,75€ 

Comissão Festas de 
Pias 

8393 
2018.06.12 

Mastros populares/Escola do 
Ribeirinho, dias 

9,11,13,15,16,23,24,28,29 e 30 

Ruido e recinto 
improvisado 

20,00€ 

Projeto Korpussão 8461 
2018.06.08 

Festival de ginástica  
Dia 24 de junho 

Utilização do pavilhão 
do parque desportivo 

----- 

 

3. Licenças de recinto improvisado 

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 os seguintes despachos proferidos pelo Sr. Presidente, respeitantes 

ao licenciamento de recinto improvisado: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de realização  Data do despacho  

Associação de 
Moradores da Neta e 

do Pulo do Lobo 

Baile em Vale do 
Poço 

 
7363 

2018.05.18 

 
9 de junho 

 
2018.06.04 

Comissão de Festas 
de Brinches  

Baile/Mastro dos 
Santos Populares 

7741 
2018.05.28 

9 e 10 de junho 2018.06.06 

Santa Casa da 
Misericórdia de 

Serpa 

Mastro dos Santos 
Populares 

7199 
2018.05.16 

16 de junho 2018.06.12 

Comissão Festas 
Pias 

Santos Populares e 
Arraial S.Pedro 

8325 
2018.06.07 

9,12,13,15,16,23,24,28,29 
e 30 de junho 

2018.06.13 



ATA N.º 12/2018 

18 DE JUNHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

    5 

 

4. Licenças de recinto itinerante 

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 itinerante: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Data do despacho  

Walter Porto Dias 
das Silva 

Instalação de Circo 
Atlas, em Serpa 

7892 
2018.05.30 

 
14 a 18  de 

junho 

2018.06.12 

 

5. 6.ª Alteração ao Orçamento e 3.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista, aprovar a 6ª 

alteração ao Orçamento e 3.ª alteração ao PPI da Câmara Municipal, conforme documentos que se 

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

 

 Intervenções 

Tendo os Srs. Vereadores Manuel Soares e António Mariano questionado o elevado valor do reforço da 

verba para aquisição de sachos e encinhos, atendendo a que os preços deste material são reduzidos, o 

Sr. Presidente respondeu que, provavelmente, a verba deve englobar outras aquisições e irá solicitar aos 

serviços informação mais concreta sobre as aquisições para esta rúbrica. ------------------------------------------- 

 

6. 2.ª Revisão ao Orçamento 

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

de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do 

Partido Socialista, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a segunda revisão ao Orçamento e 

Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal, de acordo com os documentos que se anexam à 

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

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que existe um reforço de 400.000 euros, mas não consta em nenhuma 

rúbrica, a respetiva diminuição desse valor, tendo o Sr. Presidente respondido que o reforço foi efetuado 

por via da utilização do saldo de tesouraria. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Oficinas de Verão – Critérios de priorização de candidaturas  

O Gabinete de Ação Social e Educação, em 5 do corrente mês de junho, emite a seguinte informação: 

  

«Considerando a existência de agregados familiares com crianças sem suporte familiar no horário de 

expediente e/ou com necessidade de ocupar os seus tempos livres com atividades lúdicas e de recreio, 

integradas em grupos de pares, possibilitando-lhes uma ocupação salutar dos seus tempos livres, a 

Câmara Municipal de Serpa promove de 2 de julho a 31 de agosto de 2018 as Oficinas de Verão. 

De caráter gratuito, estas oficinas terão uma capacidade prevista até 300 crianças em todo o concelho.  

 

As inscrições poderão ser efetuadas até 20 de junho da seguinte forma: 

 Presencialmente no Setor de Atendimento ao Público da Câmara Municipal de Serpa; 

 Nas Juntas de Freguesia de Brinches, Pias, Vila Nova de S. Bento e respetivo Pólo em Vale de 

Vargo; Vila Verde de Ficalho e Centro de Atendimento de A-do-Pinto. 

Após a data de 20 de junho, os serviços continuam a receber inscrições, mas, o pedido ficará em lista de 

espera sendo ordenado por data de entrada. As crianças em lista de espera serão integradas à medida 

que existam vagas. 

Os progenitores com ocupação profissional, no ato da inscrição deverão efetuar a entrega da declaração 

da entidade patronal, com indicação do respetivo horário de trabalho. 

Atendendo à incapacidade de resposta à totalidade da população integrada neste escalão etário, importou 

a criação de critérios de priorização das candidaturas, conforme abaixo indicados: 

 
Oficinas de Verão 2018 / Priorização das Candidaturas1 

Ordem de Entrada (Por 
Localidade) 

Idade da Criança Ocupação Profissional dos 
Pais (mediante declaração da 

entidade patronal) 

1 ao 49: 5 pontos Até 7 anos: 5 pontos Ambos os progenitores com 
ocupação profissional (inclui 
famílias monoparentais): 5 
pontos 

50 ao 100: 3 pontos 8 aos 10 anos: 3 pontos Um dos progenitores com 
ocupação profissional: 3 pontos 

101 e +: 1 ponto 11 – 12 anos: 1 ponto Nenhum dos progenitores com 
ocupação Profissional: 1 ponto 

 

Às situações atrás expostas poderão acrescer situações extraordinárias, merecedoras duma análise 

diferenciada, nomeadamente situações de vulnerabilidade social, a analisar pelos serviços. 

Face ao exposto, solicita-se aprovação dos critérios apresentados.» --------------------------------------------------- 

 

 

                                                 
1 Proceder-se-á ao somatório dos critérios “ocupação profissional dos pais”, “idade” e “ordem de entrada”, de acordo com os intervalos 
estabelecidos, priorizando-se a candidatura com maior pontuação. Em caso de empate, será dada prioridade ao pré-requisito ocupação 
profissional dos pais (pela ordem elencada).  
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 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os critérios, acima expostos, 

para a priorização das candidaturas para as Oficinas de Verão 2018. -------------------------------------------------- 

 

8. Piense Sporting Clube – Proposta de exploração do Bar da piscina de Pias 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em 1 do corrente mês de junho, informa 

que o Piense Sporting Clube, a exemplo de anos anteriores, solicita a exploração do bar da piscina 

municipal de Pias. 

Na sequência de conversas mantidas com a direção do clube, informam que estão reunidas as condições 

para avançar com a exploração do bar, como forma de apoio pontual, propondo assim a exploração do bar 

da piscina municipal de Pias, durante a época balnear, ao Piense Sporting Clube. -------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a exploração do bar da piscina municipal de Pias 

ao Piense Sporting Clube, sob a forma de apoio pontual, atendendo à sua natureza jurídica, no âmbito do 

apoio ao movimento associativo local, durante a época balnear de 2018. --------------------------------------------- 

 

9. Reconhecimento de nome de rua – Travessa da Fábrica, em Serpa 

No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a 

atribuição de “Travessa da Fábrica”, à seguinte rua, em Serpa: 
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10. Reconhecimento de nome de rua – Rua Cónego Lopes Lossa, em Pias 

No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a 

atribuição de “Rua Cónego Lopes Lossa”, à seguinte rua, em Pias: 
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11. Aprovação de projeto de arquitetura (Barbuda, Serpa) 

Na sequência do requerimento apresentado por Marta Alexandra da Silva Reis, a Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território emitiu a seguinte informação, que se transcreve: 

«Tendo por base a informação da Arq.ª Helena, verifica-se que a localização proposta para a 

implantação da habitação em questão, colide com a faixa de espaço verde proposta no âmbito do 

estudo de conjunto desenvolvido para a UE4. 

Analisando a localização proposta face ao contexto do edificado atualmente existente, verifica-se 

que na estrada de São Brás existem varias outras construções com o mesmo tipo de 

configuração, pelo que o agora proposto pela requerente se enquadra perfeitamente na 

envolvente. 

É de referir que na área afeta à UE4, ainda não existe qualquer situação concretizada para além 

das construções existentes na estrada de São Brás sendo que todas as restantes situações à data 

atual são meras propostas ou intenções as quais ainda não foram formalmente apresentadas. 

Atendendo ao acima descrito e tendo em conta que o estudo efetuado para a UE4, é um estudo 

orientador, considero que a proposta apresentada pelo requerente a qual apresenta condições 

para ser aprovada, não deverá ser inviabilizada pelos critérios definidos no estudo acima referido, 

mesmo porque a área que a proposta irá afetar da mancha verde não será relevante. 

Assim, coloco à consideração superior a aprovação do projeto de arquitetura em questão. 

No entanto tendo em conta que o estudo orientador, teve a aprovação da Câmara Municipal, 

proponho que, caso se considere viável a aprovação do projeto da arquitetura, o mesmo seja 

presente a reunião de câmara, para conhecimento.» 

 

 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o projeto de arquitetura, respeitante à construção de uma 

moradia unifamiliar, tipologia T3, no prédio denominado “Barbuda”, estrada de S.Brás, em Serpa, foi 

aprovado pelo Vereador do Pelouro de Urbanismo e Ordenamento do Território em 4 do corrente mês de 

junho.  
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12. Destaque de parcela do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1208, secção R 

da freguesia de Pias 

Através de informação datada de 22 de maio, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 

informa que pretendem os requerentes (Paulo Jorge Rosa Afonso), na qualidade de proprietários, 

proceder ao destaque de uma única parcela no perímetro urbano de Pias, prédio rústico descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n. º4281/20130930 e inscrito na matriz predial rústica sob o 

art.º1208 da secção R da freguesia de Pias, com 4250,00m2 de área total/descoberta. 

No Plano Diretor Municipal em vigor, insere-se em espaços urbanizáveis “espaços centrais e residenciais 
de expansão – nível 2” 

 
 
No Plano de Urbanização de Pias em vigor, insere-se em solo urbanizável – espaços residenciais – tipo 1 
e em UOPG1 

 
 
No prédio rústico anteriormente descrito, pretende-se proceder ao destaque de uma única parcela, com as 

seguintes características: 

PARCELA A DESTACAR - Confina com a via pública, pela rua Ferreira de Castro e pela rua de Vale de 

Vargo; Área total de terreno/descoberta com 1927,00m2; Coeficiente de ocupação – 0.8 

Confrontações: 

Norte – rua Ferreira de Castro; 

Sul – rua de Vale de Vargo; 

Nascente – rua do Rossio da estação; 

Poente – parcela a destacar. 

 

PARCELA RESTANTE - Confina com a via pública, pela rua Ferreira de Castro e pela rua de Vale de 

Vargo; Área total de terreno/descoberta com 2323,00m2; Coeficiente de ocupação – 0.8; 
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Confrontações: 

Norte – rua Ferreira de Castro; 

Sul – rua Vale de Vargo; 

Nascente – parcela a destacar; 

Poente – logradouros de habitações privadas, confinantes com a rua das Bicas. 

Conforme disposto no n. º4 do art. º6 do Decreto-Lei n. º555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n. º136/2014, de 09/09 “Os atos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela 

de prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano estão isentos de licença, desde que as 

duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos.” 

Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque cumprem os requisitos previstos 

no Plano Diretor Municipal e Plano de Urbanização de Pias, em vigor e confrontam com arruamentos 

públicos, cumprindo o disposto no n. º4 do art. º6 do referido Decreto-Lei, encontrando-se o destaque de 

uma única parcela, isento de licença, propondo-se que o pedido de certidão de destaque, seja deliberado 

em Reunião de Câmara. 

Mais se informa que, conforme disposto no n. º6 do referido Decreto-Lei: 

“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário 

novo destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. 

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.ºs 5 e 6 

devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser 

licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 

8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstos, da 

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos 

municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições de utilidade pública, as 

normas técnicas de construção, as de proteção do património cultural imóvel, e a obrigação de 

comunicação prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que estabelece 

o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do destaque 

constitui documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada.”  

 

 Deliberação  

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

de parcela no prédio acima descrito. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Pedido de aprovação de emparcelamento de dois prédios rústicos, artigo 8.ºF e 9.ºF, em 

Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, nos termos do disposto no n.º 1 do 

artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 9.º da Lei 111/2015, de 27/08 (regime da estruturação fundiária), é requerida 

por José Ilídio Moura dos Santos e Custódia de Jesus Carvalho Barrocas Moura dos Santos, na qualidade 
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de proprietários do prédio rústico artigo 8 da secção F, certidão de aprovação do projeto de 

emparcelamento simples, resultante do acerto de extremas/reconfiguração dos prédios rústicos 

confinantes: 

A - Denominado “Herdade dos Ferros”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º1918/19960201, da extinta freguesia de Salvador, inscrito na matriz sob o art. º8 da secção F da extinta 

freguesia de Salvador, com 109,2750 hectares (azinhal e cultura arvense). 

B - Denominado “Herdade da Graciosa”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º1299/1990419, da extinta freguesia de Salvador, inscrito na matriz sob o art. º9 da secção F, com 

93,6625 hectares (azinhal, cultura arvense e oliveiras. 

 

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa, os prédios acima referidos encontram-se afetos aos “espaços 

agrícolas de regadio”, “outros espaços agrícolas” e “espaços agrossilvopastoris” (carta de ordenamento), 

no “Perímetro Hidroagrícola”, parcialmente na Reserva Agrícola Nacional e na Reserva Ecológica Nacional 

(carta de condicionantes). 

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples, resultante da alienação de 6,820 

hectares do prédio rústico (A), coincide com uma pequena parcela do prédio rústico (A) que resulta do 

atravessamento da estrada municipal EM517, para ser integrada no prédio rústico confinante (B) e de 

acordo com as plantas anexadas, reconfigura os prédios rústicos, eliminando o atravessamento da estrada 

municipal e não interfere com cursos de água e respetivos leitos e margens, nem com construções 

existentes e tem como objetivo, o melhoramento da exploração agrícola do prédio rústico (B). 

No prédio rústico A, resulta a área de 102,455 hectares e no prédio rústico B, resulta a área de 100,4825 

hectares. 

De acordo com o disposto no n. º2 do art. º4 da Lei 111/2015, de 27/08 — “Podem ser desenvolvidas 

operações de emparcelamento rural sempre que a localização, a fragmentação, a dispersão, a 

configuração ou a dimensão dos prédios rústicos impeçam ou dificultem o desenvolvimento das atividades 

agrícolas ou florestais, a conservação e salvaguarda dos recursos e dos valores naturais, da 

biodiversidade e da paisagem.” 

Ainda de acordo com o n. º3 — A superfície máxima resultante do redimensionamento de explorações 

agrícolas ou florestais com vista à melhoria da estrutura fundiária da exploração é fixada por portaria do 

membro do Governo responsável pela área do desenvolvimento rural (Portaria n.º 219/2016 de 9 de 

agosto – terreno de sequeiro: 180 hectares). 

 

 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º 3 

do art.º 9.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, e para efeitos do estabelecido no n.º 2 do art.º 9.º, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente projeto de emparcelamento simples. 
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14. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Hortinha” em Vale de Vargo – 

Retificação 

Através de informação datada de 4 do corrente mês de junho, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território refere que, aquando da apreciação técnica do pedido de aumento de compartes, por lapso, um 

dos prédios não foi identificado, pelo que, solicita a retificação do assunto, na sequência da deliberação 

proferida na reunião do Executivo, realizada no dia 16 de maio do corrente ano. 

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

reunião realizada no dia 16 de maio último, a qual passa a ter o seguinte teor: 

 

«A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que é requerido por Joana Raquel Prior 

Neto, na qualidade de Notária, certidão de aumento de compartes, conforme o disposto e para os efeitos 

previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 70/2015 de 16 de julho, em resultado da venda dos prédios rústicos, contíguos, a Vanessa Lameira 

Guerreiro e a João Pedro Correia Evaristo, na proporção de 1/2 para cada um: 

 

- Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. º92/19870122, inscrito na matriz predial rústica, 

sob o artigo 81, secção E, com 4250,00m2, da extinta freguesia de Vale de Vargo, denominado “Hortinha” 

- Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. º705/20001116, inscrito na matriz predial rústica, 

sob o artigo 82, secção E, com 5125,00m2, da extinta freguesia de Vale de Vargo, denominado “Hortinha” 

- Não Descrito na Conservatória do Registo Predial (certidão negativa) inscrito na matriz predial rústico, 

sob o artigo 83, secção E, com 5250,00m2, da extinta freguesia de Vale de Vargo,  

 

De harmonia com o n. º2, do supracitado dispositivo legal, a Câmara Municipal só pode emitir parecer 

desfavorável “com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em 

violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”. 

Em reunião de Câmara datada de 14 de junho de 2017 - (Doc.E9580/2017), foi deliberado aprovar o 

aumento de compartes perante a situação em que os indivíduos se encontram casados ou em união de 

facto, pretendendo- se, que a partir daquela data, a presença deste contexto fosse admitida na análise dos 

pedidos, conforme se transcreve: 

“Considero que quando estamos perante indivíduos casados, independentemente do seu regime de 

casamento ou unidos de facto, a emissão de parecer favorável ao aumento de compartes, única forma 

possível de aquisição de prédios rústicos, não deverá ser recusado uma vez que a aquisição, nestas 

circunstâncias, não visa, a expansão ou o surgimento de novas áreas de génese ilegal. Pelos factos acima 

descritos, proponho que o presente pedido seja novamente presente a reunião de camara para emissão 

de parecer favorável, e que o mesmo procedimento seja adotado para outras situações idênticas.” 

Através da presente exposição, apresentada por Joana Raquel Prior Neto, é referido que as partes 

interessadas na aquisição, encontram-se em união de facto. 
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Pelo atrás exposto e atendendo à deliberação datada de 14 de junho de 2017 e de harmonia com o 

disposto no n.º 1, do citado dispositivo, a competência para a emissão do Parecer é da Câmara Municipal, 

pelo que se propõem a emissão de parecer favorável. 

 Deliberação 

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

favorável ao aumento de compartes, nos prédios rústicos acima descritos.» --------------------------------------- 

 

 

15. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Charneca” em Vila Verde de 

Ficalho – Retificação  

Através de informação datada de 4 do corrente mês de junho, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território refere que, aquando da apreciação técnica do pedido de aumento de compartes, houve o lapso 

no nome de umas das herdeiras, pelo que, solicita a retificação do assunto, na sequência da deliberação 

proferida na reunião do Executivo, realizada no dia 2 de maio do corrente ano. 

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

reunião realizada no dia 2 de maio último, a qual passa a ter o seguinte teor: 

 

«A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que é requerido por Isabel Guerreiro, na 

qualidade de procuradora, a emissão de parecer favorável ao aumento de compartes, conforme o disposto 

e para os efeitos previstos no artigo 54º, n. º1, da Lei n.º 91/95 de 02 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. 

 

Pelo exposto e de acordo com os elementos apresentados, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, emitir Parecer Favorável, no prédio rústico denominado “Charneca”, descrito na competente 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 835/20070628 da freguesia de Vila Verde de Ficalho e inscrito 

na matriz predial rústica, sob o artigo 263 – Secção F, com 13,375hectares, resultante de óbito de António 

Batista Almeida e Maria Batista Almeida Lagarto, na proporção de 3/4 a Valentina Maria Almeida e 1/4 a 

Catarina do Carmo Almeida, 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.» --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Ratinho”, em Vila Verde de Ficalho 

– Retificação 

Através de informação datada de 4 do corrente mês de junho, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa que, de acordo com email enviado pela requerente (Isabel Guerreiro), em 28 de maio, 

solicita esta a retificação da certidão de compartes já emitida para o prédio em questão, uma vez que as 

proporções que apresentou no anterior requerimento não se encontravam corretas. 
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Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação proferida na 

reunião realizada no dia 16 de maio último, a qual passa a ter o seguinte teor: 

 

«A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que, Isabel Guerreiro, na qualidade de 

Procuradora de Valentina Almeida, cabeça de casal da herança aberta por óbito de António Batista 

Almeida, solícita a emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade conforme o disposto e 

para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. 

Pelo exposto, de acordo com os elementos apresentados, nada obsta à emissão de Parecer Favorável ao 

aumento de compartes da quota de 5/18, do Prédio rústico situado “Ratinho ”, descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o nº 6/19850114 e inscrito na matriz predial da freguesia de Vila Verde de Ficalho 

sob o artigo 408 – Secção F com 5,1125  hectares, na proporção de: 

 

- 3/35  a favor de Valentina  Maria Almeida  

- 2/35  a favor de Catarina do Carmo Almeida 

 

decorrente da herança do casal António batista almeida e esposa catarina do Carmo almeida lagarto 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. 

 

 Deliberação 

Em conformidade com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável ao aumento de compartes, da quota de 5/18, do prédio rústico “Ratinho”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 6/19850114 e inscrito na matriz predial da freguesia de Vila 

Verde de Ficalho sob o artigo 408 – Secção F.» ----------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Daroais”, em Vila 

Verde de Ficalho 

Na sequência do requerimento apresentado pela Notária Joana Raquel Prior Neto, em 29 de maio do 

corrente ano e em conformidade com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, emitido em 6 do corrente mês de junho, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir 

Parecer Favorável ao aumento de compartes no prédio rústico denominado "Daroais", inscrito na matriz 

predial rústica da freguesia de Vila Verde de Ficalho, sob o artigo 334, secção C, e não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa, com a área de 0,2000 hectares, decorrente da VENDA, em 

partes iguais, que Francisca Dias Valente Soares Muchata e marido Fernando Augusto Rebelo Muchata, 

vão efetuar a Fernando José Lagarto Lobito e a Sónia Sofia Lagarto Lobito, por não se verificar que a 

referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos 
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urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 02 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. ---------------------------------- 

 

18. Pedido de isenção de IMT na aquisição do prédio rústico denominado “Barro da Ferradura”, 

em Vila Verde de Ficalho 

Sobre este assunto, o Serviço de Assessoria Jurídica emitiu a seguinte informação, 10 de maio do 

corrente ano, que a seguir se transcreve: 

 

«O pedido formulado pelo Serviço de Finanças de Moura, ofício nº 43, de 09/02/2018, E/2413, de 

16/02/2018, Autoridade Tributária e Aduaneira, em que solicita a emissão de parecer vinculativo sobre o 

reconhecimento do preenchimento dos requisitos previstos para a isenção de IMT, requerida ao abrigo do 

disposto no artigo 6º alínea j) do Código do Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas, pelo 

requerente José Luís Isqueiro Pazes Batista, com residência na Rua dos Barrancos, 2, Safara, contribuinte 

fiscal nº 257204490, foi em devida altura apreciado e foram solicitados documentos para melhor 

apreciação, por ofício nº 3251, de 29/03/2018. 

Perante a receção dos documentos enviados pelo interessado, por ofício nº E/5789, de 19/04/2018, e e-

mail de 18/04/2018, de 30/04/2018 e de 08/05/2018, faz-se a seguinte apreciação: 

 

1- Enquadramento legal do pedido 

1.1 - Sob a epígrafe Isenções, encontra-se consagrado no artigo 6º do Código do Imposto Municipal sobre 

as Transmissões Onerosas, as diferentes situações que ficam isentas de IMT, das quais se salienta a 

alínea j) que se transcreve: 

“j- As aquisições de prédios rústicos que se destinem à primeira instalação de jovens agricultores 

candidatos aos apoios previstos no Decreto-lei nº 81/91, de 19 de fevereiro, ainda que operadas 

em épocas diferentes, até ao valor previsto no artigo 9º, independentemente do valor sobre que 

incidiria o imposto ultrapassar aquele limite”; 

1.2 - O reconhecimento das isenções encontra-se previsto no artigo 10º do mencionado do Código do 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas, nº1, nº 2 e nº 3 que, para melhor entendimento se 

transcrevem: 

“1- As isenções são reconhecidas a requerimento dos interessados, a apresentar antes do ato ou 

contrato que originou a transmissão junto dos serviços competentes para a decisão, mas sempre 

antes da liquidação se efetuar. 

2- O pedido a que se refere o nº 1 deve, quando for caso disso, conter a identificação e descrição 

dos bens, bem como o fim a que se destinam, e ser acompanhado dos documentos para 

demonstrar os pressupostos da isenção, designadamente: 

e) No caso a que se refere a alínea j) do artigo 6º, cópia dos documentos de candidatura aos 

apoios previstos no Decreto-Lei nº 81/91, de 19 de fevereiro.” 
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1.3-As isenções a que se refere as alíneas h),i), j) e l) do artigo 6º só serão reconhecidos se a câmara 

municipal competente comprovar previamente que se encontram preenchidos os requisitos para a sua 

atribuição”. 

 

2 – Apreciação do pedido 

2.1- Perante o pedido em apreço verifica-se que o requerente José Luis Isqueiro Pazes Batista, acima 

identificado, apresentou os seguintes documentos: 

a) Contrato de Compra e Venda, Mútuo com Hipoteca e Fiança, celebrado em 16/11/2017, no cartório 

notarial de Moura, a cargo da Notária Joana Raquel, livro 30 E, a fls. 82, do prédio rústico inscrito na 

matriz sob o artigo 9, seção A, denominado “Barro da Ferradura”, sito na freguesia de Vila Verde de 

Ficalho, cuja aquisição foi efetuada pelo preço de quinhentos e cinquenta mil euros; 

b) Ficha de identificação de candidatura número PDR2020-321-007818, submetida em 2015-07-24, e 

decisão de aprovação de 03/11/2016, do organismo DRAPAL, Operação 3.2.1-Investimento na exploração 

agrícola e Operação 3.11-Jovens Agricultores; 

c)Termo de aceitação, documento emitido pelo IFAP-Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas. 

IP, respeitantes à Operação PDR2020-3.2.1-FEADER-007818 e à Operação PDR2020-3.1.1-FEADER-

007818, ambas aceite pelo requerente em 24/02/2017; 

d)Comprovativo do Pedido de Alteração ao projeto, submetido em 06/02/2018, em que são referidos 

investimentos no prédio “Barro da Ferradura”; 

e) Documento emitido pelo IFAP-Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas. IP, em 12/03/2018, 

respeitante à caracterização da exploração agrícola, Sistema de Identificação Parcelar, onde consta a 

identificação do prédio” Barro da Ferradura”, adquirido pelo requerente; 

f) Requerimento dirigido ao Ministro das Finanças a solicitar a restituição de IMT, correspondente à 

aquisição do prédio rústico supra identificado, apresentado no serviço de finanças de Moura em 

02/02/2018.  

2.2-Os apoios de que o requerente é beneficiário destinam-se a exploração agrícola e foram concedidos 

ao abrigo o disposto no Decreto-Lei nº 159/2014, de 27 de outubro, diploma que estabelece as regras 

gerais dos programas de desenvolvimento rural (PDR) financiados pelos fundos europeus estruturais e de 

investimentos, compreendendo o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), entre 

outros, para o período de programação de 2014-2020; 

3-Proposta de decisão 

3.1- Face ao que foi exposto nos pontos anteriores afigura-se admissível concluir: 

- Que, o requerente, José Luis Isqueiro Pazes Batista, com residência na Rua dos Barrancos, 2, Safara, 

contribuinte fiscal nº 257204490, é um jovem agricultor e, que os apoios a que se candidatou e, que 

aceitou, com projeto em curso, são destinados a investimentos na exploração agrícola, concedidos ao 

abrigo do Decreto-Lei nº 159/2014, de 27 de outubro; 

-Que, a aquisição do prédio rústico denominado “Barro da Ferradura”, sito na freguesia da Vila Verde de 

Ficalho, inscrito na matriz sob o artigo 9, seção A, destina-se à primeira instalação de jovem agricultor e 

que se candidatou aos apoios previstos no Decreto-Lei nº 81/91, de 18 de fevereiro, revogado pelo 
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Decreto-Lei nº 150/94, de 25/05, que regulamenta as ajudas nos domínios de apoio às explorações 

agrícolas, a conceder pelo IFADAP; 

-Que, o pedido se pode enquadrar na situação prevista no artigo 6º do Código do Imposto Municipal sobre 

as Transmissões Onerosas, alínea “j- As aquisições de prédios rústicos que se destinem à primeira 

instalação de jovens agricultores candidatos aos apoios previstos no Decreto-lei nº 81/91, de 19 de 

fevereiro, ainda que operadas em épocas diferentes, até ao valor previsto no artigo 9º, independentemente 

do valor sobre que incidiria o imposto ultrapassar aquele limite”, ainda que este diploma tenha sido 

revogado pelo Decreto –Lei nº 150/94,de 25/05  e que atualmente o apoio tenha sido concedido ao abrigo 

do disposto no Decreto-Lei nº 159/2014, de 27 de outubro; 

-Que, se consideram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da isenção de IMT na aquisição do 

referido prédio rústico, considerando os documentos apresentados e referidos no ponto 2; 

-Que, compete à Câmara Municipal comprovar que se encontram preenchidos os requisitos para a 

atribuição da isenção do IMT, de acordo com o disposto no artigo 10º nº 3 do Código do Imposto Municipal 

sobre as Transmissões Onerosas, o que poderá fazê-lo mediante os documentos apresentados, conforme 

o atrás exposto; 

-Que, na situação em apreço se trata de um pedido de restituição do IMT, que foi aceite pelo serviço de 

finanças (não configurando a situação normal prevista no nº 1 do artº10º do CIMT) e, que solicita parecer 

da câmara municipal, vinculativo, de harmonia com o disposto no nº3 do mencionado artigo 10º do CIMT, 

facto que deve ser referido. 

3.2 - Face ao pedido formulado, instruído com os mencionados documentos e enquadramento legal 

sugere-se que a câmara se pronuncie, nos termos propostos no ponto 3.1, conforme previsto no nº3 do 

mencionado artigo 10º do CIMT.» ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

Nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do Código do Imposto Municipal sobre Transmissão de Imóveis e de 

acordo com o parecer técnico, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

isenção de IMT na aquisição do prédio rústico denominado “Barro da Ferradura”, sito na freguesia da Vila 

Verde de Ficalho, inscrito na matriz sob o artigo 9, secção A. ----------------------------------------------------------- 

 

19. Resialentejo, E.I.M – Protocolo de implementação do Payt 

Na sequência da assinatura, por parte do Sr. Presidente, em 2 de maio do corrente ano, 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 aditamento ao protocolo de implementação do PAYT, assinado com a 

Resialentejo em 14 de dezembro de 2017:  
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20. Resialentejo,E.I.M  - Projeto de ampliação do canil/gatil intermunicipal  

Procedeu-se à análise do seguinte ofício enviado pela Resialentejo, respeitante ao projeto de ampliação 

do canil/gatil intermunicipal:  
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 Deliberação 

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta de ampliação do canil/gatil 

intermunicipal da Resialenejo (CAGIA), pelo valor estimado de 209.721,23 (duzentos e nove mil, 

setecentos e vinte e um euros e vinte e três cêntimos), cuja comparticipação deste município é de 

16.120,02 (dezasseis mil, cento e vinte euros e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------- 

 

 

21. Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio financeiro 

para obras de requalificação do edifício sede 

A Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de Ficalho, informa que, para o ano de 2018, tem 

como principal objetivo a continuidade da conservação e requalificação do edifício sede, que também 

alberga outras associações da freguesia. Debatem-se, por vezes, com dificuldades financeiras para 

pagamento das despesas correntes, já que as receitas obtidas são principalmente da quotização. 

Solicitam apoio financeiro no valor de 1667.80€, baseado em orçamento apresentado para aquisição de 

materiais, já que a mão-de-obra passa pelo voluntariado da direção e dos associados. 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa que a Associação integra o 

Conselho Municipal do Movimento Associativo, com toda a documentação atualizada, pelo que, com o 

base no Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo - Capitulo V – Apoios à aquisição, construção, 

conservação ou remodelação de instalações, no artigo 25º e 28º no seu Parágrafo Único: Os apoios para 

pequenas intervenções (manutenção ou conservação), serão tratados caso a caso, (…). -  propõem um 

apoio pontual no valor de 50% do total da obra, ou seja, 833.90€. ------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir à Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de Ficalho, um subsídio no 

valor de 833,90 € (oitocentos e trinta e três euros e noventa cêntimos), para apoio nas obras de 

requalificação da sede. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

22. Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias” – Pedido de apoio financeiro para 

obras de remodelação no edifício do Projeto Taberna 

Através de informação datada de 6 do corrente mês de junho, a Srª Vereadora Odete Borralho, na 

sequência do pedido do Grupo Coral "Os Camponeses de Pias", para apoio ao projeto para obras de 

remodelação do espaço "A Taberna dos Camponeses", que se insere no desenvolvimento das políticas 

patrimoniais e culturais do município que contribuem para a implementação de medidas e ações de 

salvaguarda, que se destinam a proteger e promover o Cante Alentejano, nomeadamente, neste caso, na 

ação concreta da implementação da Rota do Cante, propõe o apoio financeiro de 4.490,00 € + IVA, 
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conforme fatura proforma da PROJEA – Arquitetura e Engenharia Unipessoal, Ldª respeitante ao projeto 

de licenciamento para a referida obra. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Pais diz que considera injusto, que neste caso seja apoiado a 

totalidade do apoio solicitado para as obras (4.490,00 + IVA) e no caso anterior, para as obras da sede da 

Sociedade Recreativa de Vila Verde de Ficalho se proponha um apoio de 50% (833,90€) para um valor 

irrisório solicitado.  

 

O Sr. Presidente disse que se trata de processos muito diferentes. No caso do grupo coral, essas obras 

fazem parte do projeto de uma candidatura, no âmbito das ações de salvaguarda do Cante Alentejano, 

cujo processo está a ser tratado entre o grupo coral, a Câmara e a Junta de Freguesia.  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares perguntou o que está incluído nesse projeto de remodelação do espaço, 

tendo o Sr. Presidente respondido que se trata, essencialmente, do arranjo das casas de banho e projetos 

de eletricidade, térmica e acústica. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir ao Grupo Coral e Etnográfico de Pias, um subsídio no valor de 4.490,00 (quatro mil, 

quatrocentos e noventa euros), a acrescer o IVA à taxa legal de 23%, para apoio no projeto de 

licenciamento das obras de remodelação do espaço “A Taberna dos Camponeses”. ----------------------------- 

 

23. Associação de Moradores da Neta e Pulo do Lobo – Pedido de apoio para realização de 

Baile 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, informa que a Associação de Moradores da 

Neta e Pulo do Lobo, Associação Cultural e Recreativa recentemente constituída, não apresentou plano 

de atividades para o ano de 2018 e solicita através de email datado de 28 de maio, apoio para a 

realização de um Baile em Vale do Poço. Assim, estando a entidade registada no Conselho Municipal do 

Movimento Associativo, nos termos do respetivo Regulamento (Capítulos I e IV), propõem a atribuição de 

um subsídio de 100 euros para apoio à atividade a desenvolver. ------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir à Associação de Moradores da Neta e Vale de Poço, um subsídio no valor de 100,00 

(cem euros), para apoio na atividade a desenvolver. ----------------------------------------------------------------------- 
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24. Plataforma Pela Paz e o Desarmamento – Pedido de apoio 

Na sequência de um pedido de apoio por parte da Plataforma Pela Paz e Desarmamento, para a atividade 

a desenvolver em Serpa (Acampamento pela Paz), nos dias 27, 28 e 29 de julho, o Gabinete do 

Movimento Associativo, Desporto e Juventude, propõe a atribuição do seguinte apoio: 

 

 Campismo gratuito; 

 Dois jantares; 

 Concerto com banda; 

 Campo/pavilhão para torneios; 

 Visita guiada; 

 Mural para pintura; 

 Apoio para materiais de divulgação no valor de 1.200€  

Informam ainda que são esperados cerca de 200 jovens, conforme indicado pela organização, não sendo 

possível apresentar números concretos, uma vez que está dependente das inscrições. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 17614/2018. 

 

 Intervenções 

Interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para estabelecer uma comparação com o apoio para as obras na 

sede da Sociedade Recreativa de Vila Verde de Ficalho, dizendo que não concorda que, para o apoio a 

uma associação do concelho, na recuperação de um edifício que é uma mais-valia para toda a população 

da freguesia, seja prestado um apoio de 833,90€ e para o acampamento de um grupo de jovens de fora 

do concelho, seja proposto um apoio financeiro de 1.200,00€, pagamento dos jantares e todo o apoio 

logístico que foi solicitado.  

Considera que também se deve apoiar esta e outras iniciativas de jovens, mas não pode deixar de ficar 

chocada quando se estabelece a comparação entre os dois apoios, pois para uma associação do 

concelho a Câmara só tem disponibilidade para pagar 50% de um valor de 1667.80€, mas tem 

disponibilidade para apoiar em 1.200,00€ e pagamento de outras despesas, um grupo de jovens que não 

são do nosso concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente respondeu que são duas situações diferentes, pois no caso da sociedade recreativa, o 

subsidio está dentro dos critérios definidos de apoio nestas situações de obras nas sedes e além disso, o 

Vereador do Pelouro reuniu com a Direção da Sociedade, tendo sido explicado esses critérios e no caso 

do acampamento de jovens, insere-se numa politica de apoio a atividades da juventude, com o objetivo de 

proporcionar contatos e envolver também as associações de jovens do nosso concelho e é também uma 

forma de divulgar o concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do 
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PS, atribuir à Plataforma Pela Paz e Desarmamento, um subsidio no valor de 1.200,00 (mil e duzentos 

euros) para os materiais de divulgação e prestar o restante apoio acima proposto, para o Acampamento 

Pela Paz, a realizar de 27 a 29 de julho do corrente ano. ------------------------------------------------------------------ 

 
 

25. Proposta de apoio para as Marchas Populares 2018 

Através de informação datada de 25 de maio último, o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude, refere que, anualmente o Município de Serpa apoia, sob a forma de subsídio e apoio logístico, 

as marchas populares organizadas no Concelho por parte das associações e agrupamentos de escolas. 

Paralelamente, apoia a realização de desfile mediante disponibilização de instalações e apoio logístico, 

momento único para gaudio do público, que desta forma assiste ao desfile conjunto das marchas 

organizadas. 

Considerando de utilidade a criação de critérios que sustentem a decisão de atribuição deste subsídio, 

assim como a promoção do desfile de marchas em Serpa, o Gabinete do Movimento Associativo, 

Desporto e Juventude, apresenta a seguinte proposta:  

Os critérios apresentados pretendem estabelecer princípios aplicáveis à realização do desfile de 

marchas populares, que terá lugar no mês de junho de 2018, enquadrado nas comemorações dos 

santos populares. 

1 – A organização do desfile de marchas populares a realizar em Serpa, em local a designar, é da 

responsabilidade da Associação ou Associações e Escola ou Escolas que se mobilizem para o 

efeito. O município considerará por organizadora(s) a(s) entidade(s) que formalmente apresentem 

intenção junto da Câmara Municipal de Serpa e que, paralelamente, constituam marcha popular 

(no caso de várias intenções apresentadas, será priorizada aquela que reúna os pré-requisitos de 

organização de marcha e ordem de entrada nos serviços camarários).  

2- A organização do desfile deverá fazer a apresentação das marchas e referir as entidades 

promotoras, participantes e apoiantes da iniciativa. 

3 – É da exclusiva responsabilidade da organização a obtenção de todas as licenças e encargos 

necessários à realização do desfile. 

4 - Ao Município de Serpa compete a atribuição de comparticipação financeira a cada marcha 

popular, de 10,00 € por cada marchante, mediante apresentação de relação nominal dos 

participantes e apoio logístico ao desfile (de acordo com disponibilidades do Município), 

nomeadamente divulgação e isenção de taxas (caso solicitadas). 

5 – O pagamento do subsídio atribuído far-se-á após a realização do desfile a realizar em Serpa 

(dia e hora a marcar pela organização), onde é obrigatório a participação de todas as marchas 

apoiadas financeiramente. 

6 – Durante o mês de julho a entidade organizadora deverá enviar para o Município um relatório 

do desfile de marchas, onde conste o nome das marchas populares participantes, número de 

marchantes, receitas, despesas, pontos fracos, pontos fortes, sugestões e outras referências tidas 

por apropriadas. 
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7- Para incentivar os mastros populares será atribuído um subsídio de 150,00 € às 

Associações/Escolas que promovam esta atividade, com pedido de apoio formalizado. 

  

 Deliberação 

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

marchas populares no corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

26. Baal 17 – Companhia de Teatro – Proposta de apoio para o Projeto “Camino Real” 

Sobre o assunto, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho, em informação datada de 12 de junho, refere que, na 

sequência da reunião realizada no dia 6 de junho com a direção da Companhia de Teatro Baal 17 e de 

acordo com proposta apresentada para a produção/realização do espetáculo “Camino Real” de Tennessee 

Williams, que tem como objetivos envolver a comunidade associativa e valorizar a identidade coletiva do 

concelho, propõe um apoio de 10.000 euros para a produção proposta pela Baal 17. 

O projeto terá 3 momentos de apresentações, nomeadamente, 16 de junho no Cineteatro Municipal, 7 de 

julho na Nora e 21, 22 e 23 de setembro no Largo dos Condes de Ficalho.  

Foi distribuído por todos os eleitos e consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante, o 

documento com a apresentação do referido projeto. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Companhia de Teatro Baal17, um 

subsídio no valor de 10.000 (dez mil euros), para apoio no Projeto “Camino Real”. -------------------------------- 

 

 

27. Protocolo de Associação ao Contrato Local de Segurança no Município de Serpa – 

Ratificação 

Tendo em vista dar prosseguimento ao respetivo processo, na sequência da informação da Unidade de 

Gestão Financeira, datada de 5 do corrente mês de junho e para efeitos de pagamento da 

comparticipação da autarquia no Projeto Interculturalidades (cabimento sequencial n.º 17550/2018), a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2018, ratificar o 

Protocolo de Associação ao Contrato Local de Segurança, de cujo teor o Órgão Executivo tomou 

conhecimento na reunião realizada no dia 20 de fevereiro do corrente ano. ------------------------------------------ 

 

28. CADES – Informação sobre desistência de gabinete e proposta de nova atribuição 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, datada de  

6 do corrente mês de junho:  
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«Informação sobre rescisão de contrato/existência do gabinete nº 11 no Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

económico de Serpa 

Para conhecimento do órgão executivo e no quadro do Regulamento do Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico do Concelho de Serpa, informa-se que Rui Filipe Moniz Cambraia formalizou, através de email 

datado de 23 de maio ( E 7627 de 24 de maio), a desistência do gabinete nº 11 e a rescisão de contrato a partir 

de 31 de maio de 2018. Os motivos apontados são a “inviabilidade do projeto "caMpo - artes visuais, criação, 

divulgação, formação" e também pela “alteração significativa das condições de funcionamento do CADES após a 

instalação do mercado municipal”. 

Este gabinete foi-lhe atribuído, por deliberação de Câmara Municipal de 18 de outubro de 2017, para 

desenvolver a sua atividade na área das artes plásticas; fotografia; produção cultural e educação artística, tendo 

sido o contrato de concessão assinado a 3 de novembro. 

 

Pedido de gabinete no CADES 

A empresa Agro-Sanus com sede na Calçada Moinho de Vento n.º4, 1150-206 Lisboa, apresentou uma 

candidatura a um gabinete no CADES para descentralizar as suas atividades e criar maior proximidade 

com os produtores de agricultura certificados em Modo Biológico. Trata-se de uma empresa com cerca de 

20 anos de existência, já consolidada no mercado e nos circuitos de prestação de serviços especializados, 

sendo de referir que é membro com direito de voto (Full Member) da IFOAM, a Federação Internacional 

dos Movimentos de Agricultura Orgânica (biológica). 

De acordo com a informação dos serviços, a existência de um gabinete em Serpa da empresa Agro-Sanus 

permitirá aos empresários do setor da agricultura em Modo de Produção Biológico o acesso facilitado a 

informação e apoio técnico e irá ainda reduzir significativamente os custos de deslocação que os 

produtores tem de suportar no acompanhamento técnico às explorações agrícolas. A instalação da 

empresa no CADES poderá potenciar a fixação de novos produtores de agricultura em Modo de Produção 

Biológico, contribuindo assim para a criação de emprego, facto relevante uma vez que o município de 

Serpa lidera a nível nacional o Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos Produtos no Modo 

de Produção Biológico – CCBIO.  

Os serviços a desenvolver pela Agro-Sanus  - que irá assegurar um técnico e um administrativo para este 

Gabinete - podem potenciar a instalação de novas culturas, nomeadamente culturas que ainda não se 

praticam no território por falta de conhecimento técnico associado à produção e transformação 

nomeadamente espargos, frutos frescos, frutos secos, pequenos frutos e vinha de uva de mesa, 

contribuindo desta forma para a diversificação de produtos, atratividade do território, resiliência dos 

sistemas agrários e consequente fixação de empreendedores. Ainda de acordo com a informação técnica, 

outra área de intervenção da Agro-Sanus é a investigação pelo que se poderá potenciar a aproximação 

entre o tecido empresarial e as entidades do sistema científico e tecnológico no sentido do 

desenvolvimento de projetos de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I), contribuindo para o 

surgimento de novos processos e produtos. 
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Assim, atendendo ao facto de neste momento passa a estar disponível o Gabinete nº 11 do CADES 

considera-se que o pedido da empresa Agro-Sanus reúne condições para ser deferido, propondo-se a sua 

atribuição.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal tomou conhecimento da rescisão do contrato por parte do Sr.Rui 

Filipe Moniz Cambraia e deliberou por unanimidade, atribuir o gabinete n.º 11 do Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico de Serpa, à empresa Agro-Sanus. ------------------------------------------------------- 

 

  

29. Direito de preferência do prédio sito na Rua do Prior, n.º 17 em Serpa – Anúncio n.º 

28300/2018 

 

Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - Emídia da Consolação Furão Ramos Borges  
NIF/NIPC - 196876923  
 
E-mail - rfabela@frogs.pt  ; Telefone - 917046007  
Endereço - Rua Cerrado do Metro, nº23  
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Emídia da Consolação Furão Ramos Borges 196876923 

  
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Daniel Piçarra 247341304 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro ---- ; Descrição em Ficha ----  
Artigo Matricial - 1524  
 
Quota Parte ----- ; Fração Autónoma ----  
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 191 m2  
Área Total ---- Hectares  
Arrendado - Não ; Destino - Habitação    
Localização do Imóvel – Endereço - Rua do Prior, nº17  
Distrito - Beja ; Concelho - Serpa ; Freguesia - Serpa (Santa Maria)  
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
Preço - 80000 Moeda Euros  
Data previsível do negócio - 05-06-2018  
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Sobre este pedido, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território refere que, atendendo à 
localização do prédio (Rua do Prior, n.º 17, em Serpa), a área bruta privativa (191 m2) e o valor (80.000 
euros), consideram que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência.  

 
 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito 

de preferência na vendo do imóvel sito na Rua do Prior, n.º 17 em Serpa, pelo valor proposto de 80.000 

(oitenta mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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30. Direito de preferência do prédio sito na Rua Larga, n.º 6 em Vales Mortos (Serpa) – 

Anúncio n.º 32133/2018 

 
Nº Pedido - 32133/2018 ; Data do Anúncio - 01-06-2018  
Data de Disponibilização no Site - 12-06-2018  
 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.  
NIF/NIPC - 500960046  
 
E-mail - direitospreferencia@plmj.pt  
Telefone - 213197449  
Endereço - Avenida João XXI, número 63, Lisboa  
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 500960046 

 

Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

PERCENTAGEM PREFERENCIAL, S.A. 514650605 

 

Identificação do Imóvel 

Descrição em Livro - ---- ; Descrição em Ficha - 2322 ; Artigo Matricial - ----  
Quota Parte - ---- ; Fração Autónoma - ----  
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 141 m2  
Área Total - ---- Hectares  
Arrendado - Não ; Destino - Habitação    
 

 

Localização do Imóvel  

Endereço - Rua Larga, 6  
Distrito - Beja ; Concelho - Serpa ; Freguesia - Serpa (Salvador)  

 

Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio - Compra e venda  
Preço - 53584,03 Moeda - Euros  
Data previsível do negócio - 15-10-2018 
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Sobre este assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, atendendo à 

localização (Rua Larga, n.º 6, em Vales Mortos), a área bruta privativa (141 m2) e o valor (53.584,03 

euros), consideram que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência.  

 

 
 

 Deliberação  

De acordo com a informação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito 

de preferência na venda do imóvel sito na Rua Larga, n.º 6 em Vales Mortos (concelho de Serpa), pelo 

valor proposto de 53.584,03 (cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e quatro euros e três 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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31. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro nos prédios sito na Rua 
da Boavista, n.º 29 e Rua do Alto dos Guizos, n.º 22 em Brinches 

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 26/2010, de 30 de março, 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, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 
elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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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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32. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro no prédio sito na Rua das 
Portas de Beja, n.º 43 em Serpa 

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 26/2010, de 30 de março, 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, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 
elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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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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33. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro no prédio sito na Rua de 
Mértola, n.º 59 e Rua Padre Medeiros, n.º 1 em Serpa 

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 26/2010, de 30 de março, 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, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 
elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

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

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

 

34. Associação Cultbéria – Relatório de atividades e financeiro relativo ao ano de 2017 

Na sequência do Contrato-Programa para o Desenvolvimento Cultural, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento do relatório de atividades e financeiro da Associação Cultbéria, respeitante ao ano de 2017, 

o qual consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------------------- 

  

 

35. 3.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, Finanças, 
Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 13 do corrente mês de junho: 
 
«1 – No âmbito do ciclo anual de gestão, o órgão deliberativo municipal pronuncia-se no sentido de 
proceder à aprovação de um Mapa de Pessoal, que, de acordo com o planeamento dos serviços, 
quantifica e carateriza os postos de trabalho necessários ao desenvolvimento das atividades, atribuições e 
competências. 
Nos termos da legislação em vigor, designadamente os artigos 28º e 29º do anexo à Lei nº 35/2014, de 20 
de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, sempre que a previsão dos trabalhadores se 
revelar insuficiente, para levar a cabo a realização das atividades dos serviços, de acordo com as 
atribuições e estratégias do Município, pode proceder-se a alterações ao respetivo Mapa de Pessoal para 
recrutamento dos recursos humanos que se venham a revelar necessário, para além dos inicialmente 
previstos. 
Avaliadas as necessidades de cada unidade orgânica em matéria de recursos humanos, propõem-se as 
alterações que resultam essencialmente, da adequação do mapa de pessoal às necessidades prementes 
dos serviços. 
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Os postos de trabalho previstos correspondem a procedimentos concursais comuns para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para preenchimento de: 
- 8 (Oito) postos de trabalho adicionais de assistente operacional, da área funcional de Cantoneiro de 
limpeza, para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 
- 4 (Quatro) postos de trabalho adicionais de assistente operacional, da área funcional de ação educativa, 
para o Gabinete de Ação Social e Educação; 

Desta forma também se adequam os lugares previstos no Mapa de Pessoal, por tempo indeterminado, ao 
número de lugares que vêm sendo desenvolvidos ao abrigo de contratos de trabalho a termo certo. 

2 – Nos termos do artigo 37.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD 
[regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016]), quando o 
tratamento de dados for efetuado por uma autoridade ou um organismo público esta deve designar um 
Encarregado de Proteção de Dados (EPD).  

O EPD, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 37.º do RGPD, deve ser designado com base 
nas suas qualidades profissionais e, em especial, nos seus conhecimentos especializados no domínio do 
direito e das práticas de proteção de dados. Ao EPD cabe, nos termos do artigo 39.º do RGPD, entre 
outras funções, controlar a conformidade do responsável do tratamento com o RGPD, informar e 
aconselhar o responsável pelo tratamento dos dados bem como os seus trabalhadores das suas 
obrigações nos termos do Regulamento, prestar aconselhamento sobre a necessidade de avaliações de 
impacto e cooperar com a autoridade de controlo. 

 
Em face da recente entrada em vigor do referido Regulamento Geral de Proteção de Dados, importa dotar 
o mapa de Pessoal do Município de Serpa da previsão do lugar necessário ao recrutamento de técnico 
habilitado ao preenchimento das funções de Encarregado de Proteção de Dados (EPD). 
 
3 – Do que antecede, resulta a presente proposta de criação dos referidos lugares, melhor identificados no 
Mapa de Pessoal (parcial), que se anexa, justificados de acordo com os seguintes fundamentos: 

Grupo de 
Pessoal/ 
Carreira 

Área 
Funcional 

Lugares a 
tempo 

indeterminado 

Justificações 

Assistente 
operacional 

Cantoneiro 
de Limpeza 

(+) 8 Necessidade permanente de ter mais profissionais 
desta área nesta Divisão para dar resposta às questões 
da limpeza, dada a dimensão das áreas a limpar, 
considerando a criação de novas zonas habitacionais, 
bem como o crescimento da cidade e ainda o nível de 
exigência e qualidade que se pretende imprimir no 
serviço da Limpeza Urbana. 

Assistente 
operacional 

Ação 
educativa 

(+) 4 Necessidade permanente de ter mais operacionais de 
ação educativa para garantir o regular funcionamento 
dos estabelecimentos escolares envolvidos, decorrente 
dos Protocolos de apoio à família, assinados com o 
Ministério da Educação, para prolongamento de horário 
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das escolas do pré-escolar e fornecimento de refeições 
e ainda apoio em sala de aula, designadamente, no 
âmbito da animação socioeducativa, de 
acompanhamento das crianças nas atividades 
educativas e/ou lúdicas; vigilância das crianças na sala 
de aula, recreio e refeitório; zelar pela limpeza, 
conservação e boa utilização das instalações 
abrangidas, bem como do material e equipamento 
didático necessário ao desenvolvimento educativo. 
Importa ainda referir que não existem outros recursos 
na autarquia com o perfil adequado e as competências 
necessárias para desempenhar aquelas funções, a 
título permanente, por recurso a mobilidade. 

Técnico 
Superior 

Direito – 
Encarregado 
de proteção 
de dados 

 
 

Necessidade permanente de contratar um técnico com 
habilitações, formação e/ou experiência adequadas ao 
cumprimento das funções de Encarregado de Proteção 
de Dados, conforme prescrito pelo Regulamento Geral 
de Proteção de Dados (Regulamento 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016) 

 

Os encargos resultantes da criação dos referidos postos de trabalho, encontram-se devidamente 
suportados no Orçamento Municipal para 2018, conforme informação emitida pela Unidade de Gestão 
Financeira, documento interno nº 5038. 

Considerando que, nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea 
ccc), do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 
3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal aprovar, manter ou alterar o Mapa de Pessoal do Município, propõe-se que a presente 
seja remetida à reunião da Câmara Municipal, para apreciação e posterior envio a reunião da Assembleia 
Municipal de Serpa, para deliberação.» 

CONTEÚDOS FUNCIONAIS DO MAPA DE PESSOAL DE 2018 (ANEXO I) 
3ª ALTERAÇÃO 

TECNICO SUPERIOR 

 Direito – Encarregado de 

Proteção de Dados 

Informa e aconselha o responsável pelo tratamento ou o subcontratante, bem como os 

trabalhadores que tratem os dados, a respeito das suas obrigações nos termos do RGPD e de 

outras disposições de proteção de dados da União ou dos Estados-Membros; Controla a 

conformidade com o RGPD, com outras disposições de proteção de dados da União ou dos 

Estados-Membros e com as políticas do responsável pelo tratamento ou do subcontratante 

relativas à proteção de dados pessoais, incluindo a repartição de responsabilidades, a 

sensibilização e formação do pessoal implicado nas operações de tratamento de dados, e as 

auditorias correspondentes; Presta aconselhamento, quando tal lhe for solicitado, no que respeita 

à avaliação de impacto sobre a proteção de dados e controla a sua realização nos termos do 

artigo 35º do RGPD; Coopera com a autoridade de controlo; Estabelece o ponto de contacto para 

a autoridade de controlo sobre questões relacionadas com o tratamento, incluindo a consulta 

prévia a que se refere o artigo 36º do RGPD e consulta, sendo caso disso, esta autoridade sobre 

qualquer outro assunto. 
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 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Manuel Soares, para dizer que os vereadores do PS concordam com a proposta 

para todos os assistentes operacionais para as áreas indicadas, mas no que diz respeito à contratação de 

um técnico superior de direito, para exercer funções de Encarregado de Proteção de Dados, não lhe 

parece necessário, mal seria se todas  as instituições tivessem que contratar um técnico para implementar 

a nova legislação além do que estando devidamente definido na legislação qual é o método a seguir para 

o cumprimento da mesma, depois de implementado, qual será o trabalho desse jurista. Mais acrescenta 

que, atendendo a que pese embora a legislação seja de 2016 só em 2018 se verificou a obrigatoriedade 

de implementação do RGPD, pelo que só agora as instituições estão a dar passos no seu cumprimento, 

daí que seja questionável a experiência que poderá existir nesta área e que é um requisito no perfil para a 

contratação. 

O Sr. Presidente respondeu que, depois de implementado, será um trabalho contínuo de 

acompanhamento dos serviços da autarquia no que diz respeito ao RGPD e se eventualmente for 

necessário, poderá também prestar apoio noutros processos.  

Os Senhores Vereadores do PS informam que irão abster-se na votação do assunto, pelo facto de 

concordarem com a contratação dos assistentes operacionais, mas discordarem de todo de contratação 

de um técnico para esta área específica. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

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

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos eleitos do 

PS, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a terceira alteração ao Mapa de Pessoal de 2018, de 

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

 

36. Aquisição de prédio urbano e condições de pagamento 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que, após 

deliberação do órgão executivo, tomada em reunião realizada em 20 de fevereiro de 2018, respeitante à 

aquisição do prédio urbano sito no Largo Condes de Ficalho, S/N, em Serpa, inscrito na matriz sob o artigo 

2069, da União das Freguesias de Serpa (S. Salvador e Santa Maria), descrito na CRP sob o número 

1355/20010124, propriedade da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior CRL, contribuinte 

501057331, com sede na Rua da Terçarias, SN, Moura, pelo preço de 137.410,00€ (cento e trinta e sete 

mil quatrocentos e dez euros), foram encetadas negociações sobre as condições de pagamento. 

Na sequência dessas conversações, pelo Sr. Presidente da Câmara, por ofício nº 2770/2018, de 

12/03/2018, foi proposto o pagamento faseado, no corrente ano, em três prestações: a primeira no valor 

de 60.000,00€ (sessenta mil euros) na data da formalização da escritura, prevista para o mês de maio; a 

segunda, no valor de 38.705,00€ (trinta e oito mil setecentos e cinco euros), a realizar no mês de julho e, a 
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terceira e última, no valor de 38.705,00€ (trinta e oito mil setecentos cinco euros), a pagar no mês de 

outubro. 

Por ofício com entrada nº E/4645, de 28/03/2018, a Caixa de Crédito Agrícola manifestou concordância 

com as condições de pagamento propostas. 

Dado o acordo entre a entidade vendedora e compradora, e uma vez que não foi possível agendar a 

formalização da escritura para o mês de maio, submete-se a presente proposta ao órgão executivo: 

 

Aquisição, nos termos do artigo 33º, nº 1, g), do Anexo I da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, do prédio urbano sito no Largo Condes de Ficalho, S/N, em Serpa, inscrito 

na matriz sob o artigo, 2069, da União das Freguesias de S. Salvador e Santa Maria, descrito na CRP sob 

o número 1355/20010124, propriedade da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior CRL, 

contribuinte 501057331, com sede na Rua da Terçarias, SN, Moura, pelo preço de 137.410,00€ (cento e 

trinta e sete mil quatrocentos e dez euros), com pagamento em três prestações: a primeira no valor de 

60.000,00€ (sessenta mil euros) na data da formalização da escritura, prevista para o mês de julho; a 

segunda, no valor de 38.705,00€ (trinta e oito mil setecentos e cinco euros), a realizar no mês de setembro 

e, a terceira e última, no valor de 38.705,00€ (trinta e oito mil setecentos cinco euros), a pagar no mês de 

dezembro. 

A referida verba foi cabimentada com o número sequencial 16759. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à aquisição, nos termos do 

artigo 33º, nº 1, g), do Anexo I da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

do prédio urbano sito no Largo Condes de Ficalho, S/N, em Serpa, inscrito na matriz sob o artigo, 2069, da 

União das Freguesias de S. Salvador e Santa Maria, descrito na CRP sob o número 1355/20010124, 

propriedade da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior CRL, contribuinte 501057331, com 

sede na Rua da Terçarias, SN, Moura, pelo preço de 137.410,00€ (cento e trinta e sete mil quatrocentos e 

dez euros), com pagamento em três prestações: a primeira no valor de 60.000,00€ (sessenta mil euros) na 

data da formalização da escritura, prevista para o mês de julho; a segunda, no valor de 38.705,00€ (trinta 

e oito mil setecentos e cinco euros), a realizar no mês de setembro e, a terceira e última, no valor de 

38.705,00€ (trinta e oito mil setecentos e cinco euros), a pagar no mês de dezembro. ---------------------------- 

 

 

37. Acordos de Execução para a Concretização da Delegação de Competências da Câmara 

Municipal de Serpa nas Juntas e Uniões de Freguesia e Contratos de Delegação de 

Competências da Câmara Municipal de Serpa nas Juntas e Uniões de Freguesia. 

O Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro determina, 

no seu artigo 132º, n.º 1, a delegação legal de competências nas juntas de freguesia. 

Os acordos de execução, previstos no artigo 133º, do citado diploma, visam a promoção da coesão 

territorial do Concelho, o reforço da solidariedade interautarquias, a melhoria da qualidade dos serviços 
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prestados à população, a racionalização dos recursos disponíveis, a promoção da desconcentração 

administrativa, o reforço da relação de proximidade com os munícipes/fregueses, e uma maior celeridade, 

economia e eficiência das decisões administrativas.  

Tais acordos, nos termos da citada Lei, devem prever expressamente os recursos humanos, patrimoniais 

e financeiros necessários e suficientes ao exercício das competências delegadas, e são aprovados pela 

Assembleia Municipal e pela Assembleia de Freguesia, mediante proposta prévia, respetivamente, da 

Câmara Municipal e da Junta de Freguesia.  

 

Os contratos de delegação de competências e os acordos de execução para a concretização da 

delegação legal de competências da Câmara Municipal de Serpa nas Juntas de Freguesia do Concelho, 

foram distribuídos por todos os eleitos e constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante, bem como o quadro resumo das verbas a transferir para as Juntas de Freguesia 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar os contratos de delegação 

de competências e os acordos de execução para a concretização da delegação legal de competências da 

Câmara Municipal de Serpa nas Juntas de Freguesia do Concelho, bem como as respetivas verbas e de 

acordo com o estipulado no art.º 33.º, n.º 1 da alínea m) da Lei.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar a 

respetiva autorização da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------- 
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38. Assuntos gerais de interesse autárquico   

Infraestruturas de Portugal, S.A.  – Acusa receção de reclamação sobre documento enviado pela Câmara 

Municipal relativo à situação das estradas nacionais do concelho 
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39. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 111referente ao dia 15 de 

junho do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 187.594,10 (cento e oitenta e sete mil, 

quinhentos e noventa e quatro euros e dez cêntimos) e 120.535,45 (cento e vinte mil, quinhentos e trinta e 

cinco euros e quarenta e cinco cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

orçamentais, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para fazer 

referência ao reforço de 120.000 para o Encontro de Culturas, aquando da última alteração ao Orçamento, 

mas não se encontra no Orçamento para o corrente ano, o valor inicialmente orçamentado para este 

evento. Solicita também informação sobre o prosseguimento do processo de exploração do Bar do Jardim 

Municipal. 
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O Sr. Presidente informou que o valor que constava dessa rúbrica não era especificamente para o 

Encontro de Cultura, era um valor genérico para outros eventos também, mas quanto ao Encontro de 

Culturas, refere que poderá depois ser enviado aos vereadores, para conhecimento, os procedimentos e 

respetivos pagamento efetuados. 

Quanto ao concurso do Bar do Jardim Municipal informa que ficou em primeiro lugar a concorrente Joana 

Nogueira, seguida de Ana Fátima Fialho, Maria João Nogueira, Alexandrina Figueira e Fabiana Costa e 

está a decorrer o prazo de reclamação, sendo posteriormente elaborado o relatório final e proposto para 

adjudicação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador António Mariano que solicitou informação sobre o acesso à Barragem do 

Guedelha pelo lado de Moura, que foi aberto quando plantaram o olival e depois colocaram um 

gradeamento, encontrando-se agora vedado esse acesso.  

Perguntou também qual foi o critério de atribuição de bilhetes e deslocação para assistir ao jogo de futebol 

Portugal-Argélia, na sequência da questão que lhe foi colocada por um funcionário da autarquia, o qual lhe 

disse que não tinha tido conhecimento do assunto.  

Alertou ainda para a necessidade de limpeza, devido à quantidade de lixo que lá foi depositado, na zona 
do desvio para “Vale da Mula”. 
 
O Sr. Presidente informou que a Federação Portuguesa de Futebol enviou para a autarquia 50 bilhetes 

para o jogo e abriram-se inscrições entre os funcionários da Câmara e caso existissem mais inscrições 

que bilhetes, seria efetuado um sorteio e foi dado conhecimento a todos os Chefes de Divisão e 

Encarregados dos Serviços, para transmissão do assunto aos respetivos funcionários.  

No que diz respeito à entrada para acesso à Barragem, refere que, caso o terreno seja propriedade 

privada, a autarquia nada poderá fazer.  

 
O Sr. Vereador António Mariano disse ainda que, na reunião pública da Câmara que se realizou em Vale 

de Vargo, tinha alertado para a publicação de aviso para candidatura dos mediadores, cujo prazo 

terminava dia 14 de junho e pergunta se foi apresentada alguma candidatura, tendo a Sr.ª Vereadora 

Odete Borralho informado que foi prorrogado o prazo até dia 28 de junho.  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares perguntou ainda em que situação se encontra o processo de aquisição das 

máquinas de monda térmica e sobre o assunto o Sr. Presidente informou que os orçamentos já foram 

pedidos, mas tem havido dificuldade em definir o modelo com a versão mais recente, uma vez que é algo 

novo e a técnica ainda não está 100% apurada. Existe a intenção de se adquirir uma máquina ainda este 

ano e outra no próximo ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na sequência da questão colocada pelo Sr. Vereador Manuel Soares, na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 16 do passado mês de maio, foi prestada informação, por email no dia 6 de junho que, de 

acordo com o estabelecido no anexo III do Decreto-Lei n.º 26/2002 (diploma que estabelece o classificador 
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económico das despesas e das receitas públicas), a rubrica “02.02.03 – Conservação de bens”, 

compreende: 

 

“Todas as despesas (incluindo os custos de serviços e materiais quando conjuntamente faturados) a 
satisfazer por trabalhos de reparação, conservação e beneficiação de bens imóveis, móveis e 
semoventes, quando adjudicados a empresas ou profissionais autónomos.  
(…) 
Salienta-se que, tratando-se de «Grandes reparações» a levar a efeito em edifícios, habitações e material 
de transporte, as inerentes despesas não devem ser classificadas como «Conservação de bens», mas 
devem ser consignadas às rubricas dos respetivos investimentos, conforme adiante será referenciado.” 
 
 

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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Reuniões públicas da Câmara Municipal – Proposta de alteração de locais  

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado 

 Licenças de recinto itinerante 

 6.ª Alteração ao Orçamento e 3.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

 2.ª Revisão ao Orçamento 

 Oficinas de Verão – Critérios de priorização de candidaturas  

 Piense Sporting Clube – Proposta de exploração do Bar da piscina de Pias 

 Reconhecimento de nome de rua – Travessa da Fábrica, em Serpa 

 Reconhecimento de nome de rua – Rua Cónego Lopes Lossa, em Pias 

 Aprovação de projeto de arquitetura (Barbuda, Serpa) 

 Destaque de parcela do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1208, secção R da 

freguesia de Pias 

 Pedido de aprovação de emparcelamento de dois prédios rústicos, artigo 8.ºF e 9.ºF, em Serpa 

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Hortinha” em Vale de Vargo – Retificação 

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Charneca” em Vila Verde de Ficalho-

Retificação 

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Ratinho”, em Vila Verde de Ficalho – 

Retificação 

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Daroais”, em Vila Verde de 

Ficalho 

 Pedido de isenção de IMT na aquisição do prédio rústico denominado “Barro da Ferradura”, em 

Vila Verde de Ficalho 



ATA N.º 12/2018 

18 DE JUNHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

    51 

 Resialentejo, E.I.M – Protocolo de implementação do Payt 

 Resialentejo,E.I.M  - Projeto de ampliação do canil/gatil intermunicipal  

 Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio financeiro para 

obras de requalificação do edifício sede 

 Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias” – Pedido de apoio financeiro para obras de 

remodelação no edifício do Projeto Taberna 

 Associação de Moradores da Neta e Pulo do Lobo – Pedido de apoio para realização de Baile 

 Plataforma Pela paz e o Desarmamento – Pedido de apoio 

 Proposta de apoio para as Marchas Populares 2018 

 Baal 17 – Companhia de Teatro – Proposta de apoio para o Projeto “Camino Real” 

 Protocolo de Associação ao Contrato Local de Segurança no Município de Serpa – Ratificação 

 CADES – Informação sobre desistência de gabinete e proposta de nova atribuição  

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do Prior, n.º 17 em Serpa – Anúncio n.º 28300/2018 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Larga, n.º 6 em Serpa – Anúncio n.º 32133/2018 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro nos prédios sito na Rua da 

Boavista, n.º 29 e Rua do Alto dos Guizos, n.º 22 em Brinches 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro no prédio sito na Rua das 

Portas de Beja, n.º 43 em Serpa 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro no prédio sito na Rua de 

Mértola, n.º 59 e Rua Padre Medeiros, n.º 1 em Serpa 

 Associação Cultbéria – Relatório de atividades e financeiro relativo ao ano de 2017 

 3.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

 Aquisição de prédio urbano e condições de pagamento 

 Acordos de Execução para a Concretização da Delegação de Competências da Câmara Municipal 

de Serpa nas Juntas e Uniões de Freguesia e Contratos de Delegação de Competências da 

Câmara Municipal de Serpa nas Juntas e Uniões de Freguesia. 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17H45 da qual, para constar, se 

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

Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 

  O Presidente da Câmara             A Secretária 

                   

         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                        (Anabela Baleizão Cataluna) 
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Anexos da Ata n.º 12/2018 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 18 de junho 
 

 

 

ANEXO 1 – 6.ª Alteração ao Orçamento e 3.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

 

ANEXO 2 - 2.ª Revisão ao Orçamento 

 

 ANEXO 3 - Baal 17 – Companhia de Teatro – Proposta de apoio para o Projeto “Camino Real” 

 

ANEXO 4 - Associação Cultbéria – Relatório de atividades e financeiro relativo ao ano de 2017 

 

ANEXO 5 - 3.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

 

ANEXO 6 - Acordos de Execução para a Concretização da Delegação de Competências da 

Câmara Municipal de Serpa nas Juntas e Uniões de Freguesia e Contratos de Delegação de 

Competências da Câmara Municipal de Serpa nas Juntas e Uniões de Freguesia. 

 

 

 

 

 


