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ATA N.º 18/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 3 

 DE SETEMBRO DE 2018 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 3 

de setembro 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 17/2018 

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 17, relativa à reunião realizada no dia 22 de agosto a qual foi previamente 

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

 

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

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

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

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. 7.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 11.ª alteração ao Orçamento 

4. 2.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 3.ª revisão ao Orçamento 

5. Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto – Lei Quadro de Transferência de Competências para as 

Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais  

6. Constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua dos Fidalgos, n.º 8, 10 e 12 em 

Serpa – Requerente: Carlos Alberto Cortez Saraiva da Rocha 

7. Reconhecimento de nome da rua (Rua Dr. Brito Camacho, em Pias) 

8. Reconhecimento da atribuição de nome de rua (Avenida das Forças Armadas, em Vila Verde de 

Ficalho) 

9. Caducidade da licença da obra sita em Pocilgões, Vila Verde de Ficalho - Requerente: Francisco 

José Viegas Martins  

10. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico 105-D e 106-D, em Serpa  

11. Destaque de parcela do prédio sito na António Lopes Godinho, n.º 1A e 3, em Vale de Vargo – 

Requerente: Idalina Martins Carvalho Serrano 

12. Proposta de abertura de procedimentos concursais para recrutamento de pessoal 

13. Proposta de atribuição de “Tasquinhas” para eventos do Município 

14. Programa de procedimento público para venda de lotes de terreno em Serpa e A-do-Pinto 

15. Proposta de isenção de pagamento de taxas nos equipamentos municipais – Época desportiva 

2018/2019 e ano civil de 2019 

16. ARMA – Associação Regional de Musica Tradicional do Alentejo 

17. Proposta para alienação parcial do prédio sito na Rua dos Cavalos, em Serpa 



 ATA N.º 18/2018 

3 DE SETEMBRO 

 
 

 3 

18. Assuntos gerais de interesse autárquico   

19. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

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

 
Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão Festas Pias 12452 
2018.08.21 

 Festas de Pias, de 23 a 27 de 
agosto 

Brincadeira com vacas, dias 24 e 
25 de agosto 

Recinto 
improvisado 

30,00€ 
 

Comissão de Festas 
das Santas Cruzes 

12625 
2018.08.21 

Jantar e baile, no dia 25 de agosto Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

Bombeiros Voluntários 
de Serpa 

12765 
2018.08.23 

Baile dia 31 de agosto Ruido  
Recinto 

improvisado 
Ocupação de 

via pública 
 

 
 

55,00€ 

 
 

2. Licenças de recinto improvisado 

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

75/2013, de 12 de setembro, ratificar os seguintes despachos proferidos pelo Sr. Presidente e Sr. Vice-

Presidente respeitantes ao licenciamento de recinto improvisado: ------------------------------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Comissão Festas de 
Pias 

Festas de Pias 
Antigos casões da 

UCP 

11386 
2018.07.25 

23 a 27 de 
agosto 

 
2018.08.09 

Comissão Festas 
S.Sebastião 

Baile 
Rua dos Lagares 

12303 
2018.08.13 

18 de agosto 2018.08.14 

Comissão Festas das 
Santas Cruzes 

Jantar da Comissão 
e baile 

12618 
2018.08.21 

25 de agosto 2018.08.23 

Associação dos 
Bombeiros Voluntários 
de Serpa 

Baile  
Rua Dr. Eduardo 

Fernandes de 
Oliveira 

12766 
2018.08.23 

 
31 de agosto 

 
2018.08.29 
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3. 7.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 11.ª alteração ao Orçamento 

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 três abstenção dos vereadores eleitos pelo Partido Socialista, aprovar a 7.ª 

alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 11.ª alteração ao Orçamento, conforme documentos que 

se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante (ANEXO I). -------------------------------------------------- 

 

Intervenções 

O Sr. Vereador António Mariano interveio para referir que, não obstante ser intenção dos vereadores 

eleitos pelo Partido Socialista a abstenção na votação deste assunto, gostaria de solicitar informações 

sobre a aquisição de um artigo em acrílico s/tela com o tema “Homem” do designer Joaquim Rosa, com o 

valor de 1.500,00€. 

  

Sobre a questão apresentada, interveio o Sr. Presidente para informar que este artigo fez parte da 

exposição daquele autor que esteve patente na Casa do Cante até ao passado dia 31 de agosto, e 

decidiu-se adquirir o mesmo para integrar o espólio da Casa do Cante, uma vez que é alusivo ao tema. ---- 

 

 

4. 2.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 3.ª revisão ao Orçamento 

De acordo com o disposto nos artigos 25.º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º75/2013, de 12 de Setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenção dos Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 2.ª revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos e 3.ª revisão ao Orçamento, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela 

fazendo parte integrante (ANEXO II). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Intervenções 

O Sr. Vereador António Mariano interveio para referir que, não obstante ser intenção dos Vereadores 

eleitos pelo PS a abstenção relativamente à votação do presente assunto, solicita esclarecimentos sobre a 

verba a afetar ao Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo. 

 

Sobre a questão apresentada, o Sr. Presidente interveio para informar que a afetação do montante de 

50.000,00€ surge para garantir verba, uma vez que, a candidatura do Centro Tecnológico Agroalimentar 

do Alentejo, no âmbito do PROVER ao Alentejo 2020, termina a 15 de outubro do corrente ano, e até essa 

data o procedimento e o projeto têm que estar concluídos e aprovados. ----------------------------------------------  

 

 

5. Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto – Lei Quadro de Transferência de Competências para as 

Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais  

1. A Lei das Finanças Locais (Lei nº 73/2013) alterada pela Lei nº 51/2018 e a Lei da transferência de 

competências para as autarquias, Lei nº 50/2018, aprovadas no final da sessão legislativa, confirmam a 

consagração do subfinanciamento do poder local e a transferência de encargos em áreas e domínios 
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vários, colocando novos e sérios problemas à gestão das autarquias e, sobretudo, à resposta aos 

problemas das populações. 

Não pode deixar de ser considerado, aliás, o conjunto de riscos associados à legislação agora em vigor 

que, no ato de promulgação, o Presidente da República referenciou: 

- a sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias locais de atribuições 

até este momento da Administração Central; 

- o inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de responsabilidades do 

Estado; 

- a preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais; 

- a exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência mediata no rigor das 

finanças públicas; 

- o afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o seu papel, 

sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas. 

Por si só, o público reconhecimento destes riscos é prova bastante das insuficiências e erradas opções 

adotadas na Lei. 

Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidas para as autarquias 

competências de mera execução, o que as coloca numa situação semelhante à de extensões dos órgãos 

do Poder Central e multiplica as situações de tutela à revelia da Constituição, contribuindo para corroer a 

autonomia do Poder Local. 

 

2. A lei considera transferidas todas as competências, prevendo que os termos concretos da transferência 

em cada sector (educação, saúde, cultura, freguesias e outras) resultará de Decreto-Lei a aprovar pelo 

Conselho de Ministros – ou seja, um verdadeiro “cheque em branco” ao Governo para legislar em matéria 

da competência originária da Assembleia da República. 

Porém, estabelece que essa transferência se possa fazer de forma gradual e confere às autarquias a 

faculdade de optarem por adiar o exercício das novas competências por deliberação das suas 

assembleias, comunicando a sua opção à DGAL nos seguintes termos:  

 

 Até 15 de Setembro de 2018, as autarquias que não pretendam a transferência em 2019; 

 Até 30 de Junho de 2019, as autarquias que não pretendam a transferência em 2020. 

 

A partir de 1 de janeiro de 2021 a Lei considera transferidas todas as competências. 

 

3. A apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações financeiras, humanas e organizacionais, 

a ausência de conhecimento sobre as matérias a transferir, as condições e as suas implicações (só 

descortináveis com a publicação de cada um dos Decretos-Lei) conduzem a que, responsavelmente e na 

defesa dos interesses quer da autarquia quer da população, se não devam assumir, a partir de 1 de 

janeiro de 2019, as novas competências. 
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Intervenções 

Relativamente a este assunto, o Sr. Presidente presta os seguintes esclarecimentos: 

Esta matéria assume-se como a principal razão para a antecipação da presente reunião do órgão 

executivo, uma vez que, até 15 de setembro de 2018, as autarquias que não pretendam a transferência de 

competências em 2019, definidas pela Lei da transferência de competências para as autarquias, Lei n.º 

50/2018, tem a possibilidade de adiar o seu exercício por deliberação da Assembleia Municipal, 

comunicando a sua opção à DGAL, nos termos atrás definidos. 

 

Muito embora tenham sido rececionadas algumas comunicações que referem que não existindo 

aprovação e publicação dos Diplomas Sectoriais, não exista matéria que possa ser objeto de deliberação, 

sendo que o prazo de até 15 de setembro para esta deliberação é ineficaz, é entendimento da Câmara 

que, uma vez que a Lei refere o prazo atrás mencionado para esta deliberação e comunicação, o mesmo 

deve ser respeitado, independentemente das interpretações manifestadas por aquelas entidades. 

 

Terminados os esclarecimentos pelo Sr. Presidente, a Sra. Vereadora Paula Pais interveio para referir que 

a 1.ª opção dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista sobre esta matéria, é retirar este ponto da 

ordem de trabalhos uma vez que não há conhecimento efetivo sobre o assunto, e assim sendo, qualquer 

decisão agora proferida é prematura. Mais refere que deverão ser anexos à presente ata os documentos 

remetidos pelas entidades atrás mencionadas (ANEXO III). 

 

Não sendo retirado o assunto, manifestam a sua intenção de voto no sentido da abstenção, e apresentam 

a seguinte declaração de voto: 

 
O voto de abstenção dos vereadores do Partido Socialista fundamenta-se: 
Consideramos que a deliberação é prematura. Embora o diploma legal (Lei Quadro da 
Descentralização), no seu articulado explicite a data de 15 setembro próximo, para uma tomada 
de posição por parte deste Órgão e posteriormente pela Assembleia Municipal, a produção de 
efeitos só se efetivará com a publicação dos diplomas setoriais. A deliberação hoje proposta 
fundamenta-se no juízos de valor e considerandos por parte do senhor Presidente da República, 
não tendo em conta a posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre este tema. 
Os vereadores do partido socialista consideram que a deliberação hoje apresentada é, em última 
análise, sobre a não existência de competências dado a comunicação recebida do senhor Ministro 
da Administração Interna que refere que as autarquias locais e as entidades Intermunicipais 
consideram-se dispensadas da comunicação da deliberação à Direcção-Geral das Autarquias 
Locais, até ao momento em que os diplomas legais de âmbito setorial estabeleçam e os termos os 
prazos para a concretização das transferências das novas competências ainda em 2019. 
 
Serpa 3 de setembro de 2018 
 
Os Vereadores do PS= ------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenção dos Vereadores eleitos 

pelo Partido Socialista propor à Assembleia Municipal que seja deliberado:  
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1. Não aceitar a transferência de competências da Administração Central em 2019, nos termos do 

artigo 4º nº2 alínea a) da Lei nº 50/2018. 

 

2. Comunicar à DGAL nos termos do artigo 4ª nº2 alínea a) da Lei nº 50/2018 a presente 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

6. Constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua dos Fidalgos, n.º 8, 10 e 12 em 

Serpa – Requerente: Carlos Alberto Cortez Saraiva da Rocha 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 24 de 

agosto do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de 

Propriedade Horizontal do prédio urbano, sito na Rua dos Fidalgos, n.ºs 8, 10 e 12, em Serpa, inscrito na 

matriz urbana com o n.º 215, da (extinta) freguesia de Salvador, concelho de Serpa, e descrito na 

conservatória do registo predial de Serpa sob o n.º 3956/20180627, com a área total de 683,20 m2 e 

seguinte composição: área coberta 573,20 m2; área de descoberta: 110,00 m2. e as seguintes 

confrontações: a norte, com Rua Roque da Costa; a sul com Rua dos Fidalgos; a nascente com Manuel 

Batista Salta Júnior; a poente com Dr. Francisco Manuel d’Araujo Parreira Rocha. 

O prédio é composto por duas habitações e um comércio, que se desenvolvem em rés-do-chão e 1.º 

andar, perfazendo três frações autónomas, distintas, independentes e isoladas entre si, todas com saída 

para a via pública, reunindo as condições para ser submetido ao regime de propriedade horizontal, 

conforme as frações que se descrevem: 

Fração A – Constituída por rés-do-chão e 1.º andar, destinada a habitação, tipologia T4, com entrada pelo 

número de polícia 12 da Rua dos Fidalgos, composta no rés-do-chão por um hall de entrada, uma 

arrecadação e uma área de quintal e no 1.º andar por quatro quartos, três salas, uma cozinha, uma 

despensa, duas instalações sanitárias e uma área de terraço. 

Esta fração tem a área total de 391,00 m2, a área coberta de 295,00 m2 e a área descoberta de 96,00 m2. 

O valor relativo da fração A é de 57,23% (391,00/683,20). 

Fração B – Constituída por rés-do-chão, destinada a habitação, tipologia T3, com entrada pelo número de 

polícia 10 da Rua dos Fidalgos, composta por um hall de entrada, três quartos, duas salas, uma cozinha, 

duas instalações sanitárias, três arrecadações e uma área de quintal. 

Esta fração tem a área total de 221,70 m2, a área coberta de 207,70 m2 e a área descoberta de 14,00 m2. 

O valor relativo da fração B é de 32,45% (221,70/683,20). 

Fração C – Constituída por rés-do-chão, destinada a comércio, com entrada pelo número de polícia 8 da 

Rua dos Fidalgos, composta por uma área de loja, uma instalação sanitária e um armazém. 

Esta fração tem a área total de 70,50 m2, a área coberta de 70,50 m2 e a área descoberta de 00,00 m2. O 

valor relativo da fração C é de 10,32% (70,50/683,20). 

São comuns às frações A, B e C: 

- O solo, a estrutura, cobertura, instalações de água e eletricidade, rede de esgotos e pluviais. 
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As Frações autónomas A, B e C constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, 

comunicando diretamente com o exterior, preenchendo, por conseguinte, os requisitos dos artigos 1414.º e 

1415.º do Código Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Reconhecimento de nome de rua (Rua Dr. Brito Camacho, em Pias) 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 23 de agosto 

do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a atribuição de Rua Dr. Brito 

Camacho, em Pias, ao arruamento a seguir indicado: 
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8. Reconhecimento da atribuição de nome de rua (Avenida das Forças Armadas, em Vila 

Verde de Ficalho) 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 238de agosto 

do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a atribuição de Avenida das 

Forças Armadas, em Vila Verde de Ficalho, ao arruamento a seguir indicado: 
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9. Caducidade da licença da obra sita em Pocilgões, Vila Verde de Ficalho - Requerente: 

Francisco José Viegas Martins  

Sobre o processo designado em epígrafe, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa 

que foram apresentados pelo requerente os elementos solicitados no nosso ofício de ref.ª 5578, de 26-06-

2018. 

Expirou o prazo de 15 dias úteis, para o Requerente se pronunciar sobre a intenção da câmara municipal 

declarar a caducidade da licença anterior, concedido em cumprimento do princípio de audiência de 

interessados, previsto nos artigos 121.º e 122.º do CPA. 

Face ao exposto, propõem que o processo seja, numa primeira fase, presente a reunião de câmara, para 

a Autarquia declarar a caducidade da licença anterior e, posteriormente, seja emitida a licença especial de 

obras inacabadas. 

Prevê-se que a obra decorra no prazo de 12 meses, de acordo com o desenvolvimento de trabalhos 

descritos na memória descritiva. 

De notar, que, para que seja possível emitir a licença especial de obras inacabadas, é condição prévia que 

seja declarada a caducidade da licença anterior, de acordo com o artigo 88.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

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

anterior, respeitante à obra sita em Pocilgões, na freguesia de Vila Verde de Ficalho. ---------------------------- 

 

 

10. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico 105-D e 106-D, em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 28 de agosto do corrente 

ano, informa que, pretende a requerente, Tânia Ângelo, na qualidade de Solicitadora e representante de 

Manuel António Jardinha de Sousa, cabeça de casal da herança de Maria das Dores Candeias, a emissão 

de parecer favorável, 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. 

No prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1498/20030221 da freguesia de 

Santa Maria e inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo 105 e 106 – Secção D, com 4,6hectares 

(encontra-se nele integrado, o prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o artigo 

matricial 937, da extinta freguesia de Santa Maria) pretende-se adjudicar: 

- 19/25 a Maria de Fátima Candeias de Sousa Sargento; 

-  6/25 a Joaquim Manuel Candeias de Sousa. 

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

aumento de compartes no prédio rústico supracitado, decorrente de partilha, 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. 

A competência para emissão de parecer favorável para efeitos de aumento de compartes é da Câmara 

Municipal, sendo o respetivo prazo de emissão de 45 dias. A omissão de pronúncia corresponde à 
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emissão de parecer favorável (n.º 3 do artigo 54.º 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  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao aumento de 

compartes no prédio rústico 105-D e 106-D, em Serpa, nos termos acima referidos. ----------------------------- 

 

 

11. Destaque de parcela do prédio sito na Rua António Lopes Godinho, n.º 1A e 3 em Vale de 

Vargo – Requerente: Idalina Martins Carvalho Serrano 

1 – Prédio original – sito na Rua António Lopes Godinho, n.ºs 1A e 3, em Vale de Vargo, inscrito na matriz 

urbana com o n.º 825, da (extinta) freguesia de Vale de Vargo, e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Serpa sob o n.º 960/20061128, com área total de 534 m2 e seguinte composição: área coberta 

de 197 m2; área descoberta de 337 m2. 

2 – Parcela a destacar – sita na Rua António Lopes Godinho, n.º 1A, em Vale de Vargo, com a área total 

de 262 m2 e seguinte composição: área coberta de 89 m2; área descoberta de 173 m2. 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio 

original descrito no ponto 1, dado que não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os 

requisitos do destaque de parcela, dentro do aglomerado urbano de Vale de Vargo, de acordo com o 

estabelecido no ponto 4 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, sendo possível proceder-se a destaques de 

parcela dentro do perímetro urbano, desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com 

arruamentos públicos. 

De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo: 

- 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; 

- O condicionalismo 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; 

- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstas da 

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

municipais, intermunicipais 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 (…). ----- 

 

 

12. Proposta de abertura de procedimentos concursais para recrutamento de pessoal 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica, datada de 24 de agosto do corrente ano: 

 

«Considerando que: 
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1. O nº2 do artigo 30º da lei de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovado pela Lei nº35/2014, 

de 20 de junho, estabelece a possibilidade de se promover o recrutamento de trabalhadores 

necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e que esse 

recrutamento pode ser feito por tempo indeterminado ou a termo, consoante a natureza 

permanente ou transitória da atividade; 

2. Por deliberação da Assembleia Municipal de Serpa datada de 30 de abril de 2018 e de 29 de 

junho de 2018, foram criados os postos de trabalho constantes deste procedimento; 

3. Tendo em conta os princípios de racionalização, eficiência e economia de custos que devem 

presidir à atividade administrativa municipal, sem prejuízo de serem observadas as prioridades no 

recrutamento previstas no nº3 do artigo 30º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei nº35/2014, de 20 de junho, propõe-se a abertura de um procedimento concursal 

único, a que podem concorrer candidatos com e sem vínculo, conforme é, aliás, permitido pelo nº5 

do artigo 30º da LTFP. 

4. O Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual estabelece nos artigos 4º a 9º 

que o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de todos ou alguns postos de 

trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, nas condições determinadas no 

artigo 30º da Lei nº35/2014, de 20 de junho é precedido de aprovação pelo respetivo órgão 

executivo; 

Proponho: 

Nos termos do disposto no nº1, do artigo 9º do Decreto-lei nº209/2009, de 3 de setembro, na sua redação 

atualizada, que a Câmara Municipal autorize a abertura dos procedimentos concursais, abaixo, tendo em 

vista a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para um lugar de 

técnico superior da área funcional de Direito – encarregado de proteção de dados, e de dois assistentes 

técnicos da área funcional dos Museus, uma vez que as necessidades que sustentam estas contratações 

são de caráter permanente: 

a) Um técnico superior (Direito - encarregado de proteção de dados): tem em vista dar 

cumprimento à alínea a) do nº1 do art. 37º do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

(Regulamento UE 2016/676 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/04/2016), que prevê a 

existência de um encarregado da proteção de dados, sempre que o tratamento for efetuado por 

uma autoridade ou organismo público, para informar e aconselhar 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 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; prestar aconselhamento, quando tal lhe for solicitado, no que respeita 

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

artigo 35º do RGPD; cooperar com a autoridade de controlo; estabelecer o ponto de contato para 

a autoridade de controlo sobre questões relacionadas com o tratamento, incluindo a consulta 
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prévia a que se refere o artigo 36º do RGPD e consulta, sendo caso disso, esta autoridade sobre 

qualquer outro assunto. 

 

b) Dois assistentes técnicos (Museus): a necessidade da presente contratação resulta da aposta 

do Município de Serpa no reforço dos equipamentos museológicos (Museu Etnográfico-Museu 

Arqueológico-Galeria de Arte Contemporânea-Museu do Queijo) cuja atividade habitual e 

expectativas de expansão resultante da abertura previsível de novos equipamentos importa o 

reforço de meios humanos para a respetiva instalação inicial e exploração subsequente. 

 

Foi solicitado cabimento à Unidade de gestão financeira, tendo o mesmo sido efetuado com o n.º 

sequencial 16567.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Intervenções 

Relativamente a este assunto, o Sr. Vereador António Mariano, referiu que o sentido de voto é a 

abstenção, de acordo com manifestado aquando da alteração ao mapa de pessoal relativamente ao 

encarregado de proteção de dados. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e nos termos do disposto no nº1, do artigo 9º do Decreto-lei nº209/2009, 

de 3 de setembro, na sua redação atualizada, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três 

abstenções pelos eleitos pelo Partido Socialista, autorizar a abertura dos procedimentos concursais, acima 

indicados, tendo em vista a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 

para um lugar de técnico superior da área funcional de Direito – Encarregado de Proteção de Dados, e de 

dois Assistentes Técnicos da área funcional dos Museus. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

13. Proposta de atribuição de “Tasquinhas” para eventos do Município 

Foi analisada a seguinte proposta para atribuição de “Tasquinhas” nos eventos organizados pelo 
Município, apresentada pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude: 
 

Critérios para exploração dos espaços “tasquinhas” 

Proposta para os anos de 2019-2021: 

 

1- Dividir-se o movimento associativo, na prioridade de acesso, em 3 Grupos: 

Grupo A – Comissões de Festas do Concelho 

Grupo B – Grupos / Clubes Desportivos do Concelho 

Grupo C – Outro Movimento Associativo Concelhio 

 

2- Distribuir os Grupos pelos eventos abaixo descriminados, nos anos de 2019 a 2021, da seguinte 

forma e por prioridade: 
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Eventos 2019 2020 2021 

 
Feira do 
Queijo 

1º Grupo B 
2º Grupo C 
3º Grupo A 

1º Grupo A 
2º Grupo B 
3º Grupo C 

1º Grupo C 
2º Grupo A 
3º Grupo B 

 

Feira 
Histórica 

e 
tradicional 

1º Grupo C 
2º Grupo A 
3º Grupo B 

1º Grupo B 
2º Grupo C 
3º Grupo A 

1º Grupo A 
2º Grupo B 
3º Grupo C 

 

2.a) – Caso o grupo priorizado por certame e ano não ocupe todas as tasquinhas disponíveis, as que não 

forem ocupadas serão automaticamente atribuídas a outro grupo, pela ordem elencada; 

2.b) – A integração nos Eventos não prescinde da apresentação de candidaturas e, para a priorização das 

mesmas, será considerada a ordem de inscrição, por data de entrada. 

Noutros eventos a promover pelo município, e onde haja lugar a exploração de tasquinhas, propõe-se que 

o critério de atribuição seja a ordem de entrada do pedido, à exceção do Festival da Juventude, 

coorganizado com as Associações de Jovens do Concelho.  

 Deliberação  

Analisada a proposta apresentada pelos serviços do Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, 

Desporto e Juventude, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os critérios para 

exploração dos espaços de tasquinhas nos Eventos “Feira do Queijo e Feira Histórica e Tradicional”, para 

os anos 2019 – 2021, acima descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. Programa de procedimento público para venda de lotes de terreno em Serpa e A-do-Pinto 

Sobre este assunto, foi analisada a seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, 

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

 

«De harmonia com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal, “adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes 

a RMMG”, ou seja 580 000,00€; 

Da leitura da alínea h), do mesmo dispositivo, à contrario sensu, resulta que a Câmara Municipal só está 

obrigada a submeter a venda a procedimento de hasta pública quando os bens a alienar sejam de valor 

superior ao referido na alínea anterior; 

Consultado ainda o Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

280/2007 de 7 de agosto, verifica-se que o mesmo apenas é aplicável: 

a) À gestão dos bens imóveis dos domínios públicos do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias 

locais;  

b) À gestão dos bens imóveis do domínio privado do Estado e dos institutos públicos. 
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Conclui-se, assim, que a venda de lotes de terreno para construção, com valores unitários estimados entre 

os 5 500,00€ e os 40 000,00€, não está sujeita a qualquer formalidade ou procedimento especial. 

Não obstante, considerando os princípios gerais da prossecução do interesse público no respeito pelos 

direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares, da igualdade, da proporcionalidade, da 

justiça, da transparência, da imparcialidade e da boa-fé, propõe-se que a venda dos lotes de terreno 

identificados no Programa anexo, seja efetuada mediante procedimento público. 

Em conformidade e de harmonia com o indicado artigo 33º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, remete-se “Programa do Procedimento Público para Venda de Lotes de 

Terreno em Serpa e A-do-Pinto”, para apreciação e deliberação em próxima reunião do Órgão 

Executivo.»  

 

Programa do Procedimento Público para Venda de Lotes de Terreno 

em Serpa e A-do-Pinto 

Câmara Municipal de Serpa 

 

1 - Objeto do Procedimento 

O presente programa tem como objeto o Procedimento Público de Venda, com publicação prévia de 
anúncio, de sete lotes de terreno destinados a construção habitacional, sitos nas localidades de Serpa e 
A-do-Pinto, a seguir identificados: 

 

SERPA 

Loteamento Municipal da Zona Nascente 

 

1.1 - Lote de terreno nº 23 - Prédio urbano inscrito na matriz da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 
Santa Maria), sob o artigo 3628, com a área de 295,0000m2, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Serpa, sob o nº 2761/20050621; 

1.2 - Lote de terreno nº 32 - Prédio urbano inscrito na matriz da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 
Santa Maria), sob o artigo 3633, com a área de 340,0000m2, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Serpa, sob o nº 2770/20050621; 

1.3 - Lote de terreno nº 43 - Prédio urbano inscrito na matriz da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 
Santa Maria), sob o artigo 3643, com a área de 576,0000m2, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Serpa, sob o nº 2781/20050621; 

1.4 - Lote de terreno nº 44 - Prédio urbano inscrito na matriz da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 
Santa Maria), sob o artigo 3644, com a área de 583,0000m2, descrito na CRP sob o nº 2782/20050621; 

 

A-DO-PINTO 

Loteamento Municipal Cabeço de Azinho 
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1.5 – Lote de Terreno n.º 16 – Prédio urbano inscrito na matriz da União das Freguesias de Vila Nova de 
São Bento, sob o artigo 2303, com a área de 160,00m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Serpa, sob o nº 03104/020917; 

1.6 - Lote de Terreno n.º 25 -  Prédio urbano inscrito na matriz da União das Freguesias de Vila Nova de 
São Bento, sob o artigo 2298, com a área de 160,00m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Serpa, sob o nº 02659/000113; 

1.7 - Lote de Terreno n.º 26 - Prédio urbano inscrito na matriz União das Freguesias de Vila Nova de São 
Bento, sob o artigo 2297, com a área de 160,00m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Serpa, sob o nº 03007/020123;  

 

2 - Preço base 

O preço base de venda de cada um dos lotes, é o seguinte: 

2.1 - Loteamento Municipal da Zona Nascente: 

- Lote de terreno nº 23 – 35 000,00€ (Trinta e cinco mil euros); 

- Lote de terreno nº 32 – 35 000,00€ (Trinta e cinco mil euros); 

- Lote de terreno nº 43 – 40 000,00€ (Quarenta mil euros); 

- Lote de terreno nº 44 – 40 000,00€ (Quarenta mil euros); 

2.2 - Loteamento Municipal Cabeço de Azinho: 

- Lote de Terreno n.º 16 - 5 500,00€ (Cinco mil e quinhentos euros); 

- Lote de Terreno n.º 25 - 5 500,00€ (Cinco mil e quinhentos euros); 

- Lote de Terreno n.º 26 - 5 500,00€ (Cinco mil e quinhentos euros); 

 

3 – Capacidade Edificativa 

3.1 - Os lotes apresentam a capacidade edificativa abstrata e demais características constantes do 
Quadro seguinte: 

 

 

Loteamento Municipal da Zona Nascente 

Serpa 

 

Lote 

 

Artigo 
matricial 

 

Área total 
terreno 

 

Número 
pisos 

 

Altura de 
fachada 

(m) 

 

N.º 
fogos 

Área de 
Implantação 

máxima 

(m2) 

Área de 
construção 

máxima 

(m2) 

 

Uso 

23 3628 295 m2 2 6,5 m 1 195,2 354 Habitação 

32 3633 340 m2 2 6,5 m 1 220,7 408 Habitação 

43 3643 576 m2 1+CV 6,5 m 1 288 495 Habitação 

44 3644 583 m2 1+CV 6,5 m 1 292 502 Habitação 

 

“Loteamento” Cabeço de Azinho 

A-do-Pinto 
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Lote 

 

Artigo 
matricial 

 

Área total 
terreno 

 

Número 
pisos 

 

Altura de 
fachada 

(m) 

 

N.º 
fogos 

Área de 
Implantação 

máxima 

(m2) 

Área de 
construção 

máxima 

(m2) 

 

Uso 

16 2262 160 m2 2 7 1 128 192 Habitação 

25 2253 160 m2 2 7 1 128 192 Habitação 

26 2252 160 m2 2 7 1 128 192 Habitação 

 

3.2 – Os valores supra possuem natureza meramente indicativa e não prejudicam a necessidade de 
promover o adequado procedimento urbanístico de controlo prévio, bem como o respeito pela legislação e 
planos municipais de ordenamento do território aplicáveis. 

3.2 – Para melhor identificação, os lotes encontram-se assinalados nas Plantas de Síntese que constituem 
o Anexo I do presente Programa. 

 

4 - Entidade publica adjudicante 

4.1 - A Entidade Adjudicante é o Município de Serpa, representado pelo Presidente da Câmara Municipal. 

4.2 - A abertura do presente procedimento foi aprovada por deliberação tomada em reunião de câmara, 
realizada em …/.../…… 

4.3 - Todas as comunicações expedidas pelos interessados no âmbito do presente procedimento deverão 
ser remetidas para a Câmara Municipal de Serpa, Praça da República, 7830-389 Serpa, telefone 284 540 
100, fax 284 544 721, e-mail: geral@cm-serpa.pt 

 

5 - Composição da Comissão 

5.1 - O presente procedimento é dirigido por uma Comissão composta por três elementos efetivos e dois 
suplentes, a saber: 

- Presidente: Rui Fulgêncio Piedade Costa  

- 1º Vogal Efetivo: Alzira dos Santos Baixinho Pé-Leve Figueira 

- 2º Vogal Efetivo: Ana Margarida Pascoa Raposo 

- 1º Vogal Suplente: Fernanda da Conceição Barradas 

- 2º Vogal Suplente: Jennifer Baptista Paraíba 

5.2 - O 1º vogal efetivo substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos. 

 

6 - Consulta do Procedimento e Esclarecimentos solicitados pelos interessados 

6.1 - As peças que constituem o procedimento (programa de procedimento, anúncio de procedimento 
público, certidão de deliberação de câmara relativa a abertura de procedimento e Plantas de Síntese), 
encontram-se patentes na Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, 
edifício dos Paços do Concelho, Serpa, onde podem ser examinadas, durante as horas de expediente, 
desde a data da publicação do respetivo Edital e Anúncio até ao dia e hora do ato público. 

6.2 - Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação dos elementos patenteados 
podem ser prestados por iniciativa própria da Comissão ou solicitados pelos interessados. 

6.3 - Os interessados podem solicitar esclarecimentos de dúvidas relativas ao conteúdo das peças do 
presente procedimento até ao décimo dia anterior ao dia do ato público. 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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6.4 - O pedido de esclarecimentos deve ser feito por escrito e remetido à Comissão, em mão, por via 
postal ou por fax, para o endereço previsto no Ponto 2. 

6.5 - Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão, por escrito, até ao quinto dia anterior ao dia do 
ato público. 

6.6 - Os esclarecimentos serão juntos às peças patentes no procedimento e publicitados no sítio da 
Internet www.cm-serpa.pt. 

6.7 - A falta de prestação dos esclarecimentos no prazo previsto no número anterior poderá conduzir à 
prorrogação do prazo de entrega das Propostas dos Concorrentes. 

6.8 - Durante o prazo de apresentação das Propostas dos Concorrentes, os interessados podem solicitar 
ainda a visita ao local, mediante marcação prévia. 

 

7 - Tramitação do Procedimento 

O presente procedimento deve observar a seguinte tramitação: 

a) Publicação de Edital e Anúncio; 
b) Ato público de Abertura de Propostas e Adjudicação Provisória; 
c) Adjudicação e Autorização da venda pela Câmara Municipal; 
d) Celebração da escritura de compra e venda. 

 

8 - Anúncio do Procedimento 

O procedimento é publicitado através de anúncio publicado com a antecedência mínima de 30 dias úteis, 
da data fixada para a abertura das propostas, num jornal de âmbito regional, no sítio na Internet da 
Câmara Municipal, bem como através da afixação de editais nos lugares públicos do costume, devendo 
ser disponibilizada a seguinte informação: 

a) Identificação síntese do procedimento; 

b) Identificação sucinta e localização dos imóveis; 

c) Identificação da entidade adjudicante, locais e horário de contacto; 

d) Valor base de licitação; 

e) Modalidades de pagamento admitidas; 

f) Local, data e hora para apresentação das propostas e da realização da hasta pública; 

g) Serviços competentes a prestar esclarecimentos; 

h) Indicação de outros elementos considerados relevantes. 

 

9 - Apresentação de Propostas/ Forma e conteúdo 

9.1 - As propostas devem ser elaboradas em conformidade com o modelo em anexo (Anexo II) 
devidamente identificadas, redigidas em língua portuguesa, sem rasuras ou palavras riscadas e sempre 
com o mesmo tipo de letra; 

9.2 - As propostas serão assinadas pelo interessado ou seu representante. Sempre que seja assinada por 
procurador, juntar-se-á procuração que confira a este último poderes para o efeito; 

9.3 - O preço é sempre expresso em euros. 

 

10 - Modo de apresentação e local de entrega das propostas 

http://www.cm-serpa.pt/
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10.1 - As propostas devem ser apresentadas em sobrescritos fechados, dirigidos ao Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Serpa, identificados por “Programa do Procedimento Público para Venda de 
Lotes de Terreno em Serpa e A-do-Pinto”. 

10.2 - Podem ser pessoalmente entregues nos serviços de Atendimento da Câmara Municipal sito na 
Praça da Republica, 7830-389 Serpa, entre as 09H00 e as 16H30, ou remetidas por correio, sob registo e 
aviso de receção, para o endereço referido, desde que sejam rececionadas até ao termo do prazo fixado 
no Aviso de publicitação do procedimento. 

10.3 - Corre por conta do interessado todo o risco de atrasos na entrega das propostas, nomeadamente o 
risco de atraso do correio, não sendo admitidas quaisquer reclamações com fundamento em tais atrasos. 

 

11 – Concorrentes 

Podem apresentar candidaturas as pessoas singulares ou coletivas que: 

a) Se encontrem em situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado 
Português e à respetiva autarquia local; 

b) Se encontrem em situação regularizada relativamente a dívidas por contribuições para a 
segurança social em Portugal ou no Estado de que sejam nacionais ou onde se encontrem estabelecidas; 

c) Não se encontrem em estado de insolvência, de liquidação ou de cessação de atividade, ou 
tenham o respetivo processo pendente; 

 

12 - Local, data e hora da abertura das propostas 

O ato público de abertura das propostas realizar-se-á no dia ……..., pelas 10H00 horas, na sala de 
Sessões do Edifício dos Paços Concelho, sito à Praça da República, 7830-389 Serpa. 

 

13- Ato Público de abertura 

13.1 – O Ato Público inicia-se com a abertura e admissão formal das propostas recebidas para cada um 
dos lotes; 

13.2 - Serão excluídas as propostas que não sejam recebidas no prazo fixado, que apresentam um valor 
inferior ao preço base ou que não tenham sido apresentadas nos termos fixados pelo presente programa; 

13.3 - Poderão assistir ao ato público todas as pessoas interessadas, mas apenas podem intervir os 
concorrentes previamente inscritos ou os seus representantes, devidamente credenciados para o efeito; 

13.4 – Caso se verifiquem propostas de idêntico valor para algum dos lotes é de imediato aberta a 
licitação entre os respetivos concorrentes. 

13.5 - As ofertas de licitação serão aceites em lances múltiplos de 50 (cinquenta) euros; 

13.6 - Os concorrentes que não estejam presentes não podem licitar nem podem, posteriormente, 
apresentar qualquer reclamação, pelo facto de não terem comparecido, ficando vinculados ao valor 
apresentado por escrito na Proposta; 

13.7 - As licitações terminam quando o presidente da comissão tiver anunciado por três vezes o lanço 
mais elevado e este não for coberto; 

13.8 – Caso nenhum dos concorrentes esteja presente é efetuado sorteio entre as propostas do mesmo 
valor, para efeitos de escalonamento; 

13.9 – Terminados os procedimentos supra, a Comissão adjudica provisoriamente o imóvel a quem tiver 
apresentado a proposta mais elevada; 
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13.10 – Do Ato Público será lavrada a respetiva ata, onde consta designadamente, a identificação dos 
concorrentes, as propostas apresentadas, o resultado final das licitações e/ou sorteios, e a hora de 
encerramento do ato público, a qual será lida em voz alta e assinada pelos membros da comissão. 

 

14 – Audiência de Interessados 

Será divulgada lista do posicionamento das propostas apresentadas e admitidas, para que, no prazo de 
dez dias, os interessados se possam pronunciar. 

 

15 – Adjudicação 

Decorrido o prazo indicado no ponto anterior, as propostas apresentadas serão apreciadas pela Câmara 
Municipal de Serpa, para deliberar sobre a venda dos imóveis. 

 

16 - Anulação e causas de não adjudicação 

16.1 - O Município de Serpa reserva-se o direito de não adjudicar a venda, nomeadamente, quando: 

a) Sejam prestadas falsas declarações, falsificação de documentos ou exista o fundado indício de 
conluio entre os concorrentes; 

b) O adjudicatário não proceda à entrega dos documentos solicitados ou não efetue o pagamento 
no prazo definido; 

16.2 - Nos casos previstos nos números anteriores, ou quando algum concorrente desista da proposta 
apresentada, pode a venda ser adjudicada ao concorrente classificado no lugar seguinte. 

 

17 - Celebração de Escritura 

17.1 - A escritura de compra e venda será outorgada no prazo de 60 dias após notificação da decisão de 
adjudicação tomada pela Câmara Municipal, sendo o adjudicatário notificado para o efeito, mediante carta 
registada com aviso de receção; 

17.2 - O prazo referido pode ser prorrogado uma única vez, por idêntico período, desde que devida e 
fundamentadamente solicitado. 

17.3 - Para efeitos da celebração de escritura, deve o Adjudicatário apresentar, no prazo de dez dias a 
contar da notificação da decisão de adjudicação, os seguintes documentos: 

a) Certidão do registo de pessoa coletiva atualizada (quando for o caso); 

b) Certidão comprovativa da situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado 
Português; 

c) Certidão comprovativa da situação regularizada relativamente a dívidas por contribuições para a 
segurança social em Portugal ou no Estado de que sejam nacionais ou onde se encontrem estabelecidas; 

d) Comprovativo do pagamento de IMT; 

e) Comprovativo do pagamento de Imposto de Selo; 

f) Quaisquer outros que, para o efeito lhe sejam expressamente requeridos. 

 

18 – Pagamento do preço 

O pagamento do valor do lote será efetuado, de forma integral, no momento da escritura de compra e 
venda. 
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19 – Notificações 

Todas as notificações a efetuar no âmbito deste procedimento são efetuadas via correio, e/ou por via 
eletrónica, devendo os interessados indicar na apresentação das suas propostas um endereço para esse 
efeito. 

 

20 – Encargos 

São encargos do adquirente o pagamento de impostos e outros encargos e despesas devidas, nos termos 
da lei aplicável. 

 

21 - Legislação Aplicável. 

No omisso, aplicam-se, com as devidas adaptações, as disposições do Código do Procedimento 
Administrativo, do Código Civil e do DL n.º 280/2007 de 07 de agosto, com as sucessivas alterações e 
demais legislação por aplicável. 

 

Serpa, … de agosto de 2018 

 

ANEXO I 

Plantas de Síntese 

 



 ATA N.º 18/2018 

3 DE SETEMBRO 

 
 

 22 

 



 ATA N.º 18/2018 

3 DE SETEMBRO 

 
 

 23 

 

ANEXO II 

 

Modelo da Proposta 

 

Proposta 

Procedimento Público para Venda de Lotes de Terreno em Serpa e A-do-Pinto 

 

……………………………………………………………………….………… (nome), residente na 
…………………………………………………., n.º ………….., em ………………….., titular do cartão de 
cidadão/bilhete de identidade n.º …………………….., válido até ……………..,contribuinte fiscal n. º 
……………………….., tendo tomado conhecimento do Programa do Procedimento Público para Venda 
de Lotes de Terreno em Serpa e A-do-Pinto, manifesta concordância pelos termos em que o Município 
de Serpa pretende realizar a alienação e, apresenta proposta no valor de …………………… (indicar por 
extenso), para aquisição do prédio a seguir indicado: 

 

- (identificação do prédio) ……………………………………………………………………. 

 

Data:  

 Deliberação  

Analisado o assunto, em conformidade e de harmonia com o indicado no artigo 33º, nº 1, alínea g), do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar o Programa do Procedimento Público para Venda de Lotes de Terreno em Serpa e A-do-Pinto, 

acima transcrito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Proposta de isenção de pagamento de taxas nos equipamentos municipais – Época 

desportiva 2018/2019 e ano civil de 2019 

No âmbito da sua política de desenvolvimento e promoção da qualidade de vida das populações do 

Concelho, o Município de Serpa tem proporcionado apoios pontuais e anuais, de ordem financeira, 

logística e técnica, às associações, para que possam promover e incrementar as suas atividades junto da 

comunidade local. 

Com base neste princípio e sustentado no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, Capitulo 

III - Isenção ou Reduções- artigo 8º, ponto 2, e de acordo com a proposta do Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, para a época 

desportiva 2018/2019 (agosto 2018 a julho 2019 e ano civil 2019), a isenção de pagamento de taxas e 
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preços de utilização dos equipamentos municipais, mais concretamente cedência de espaços/salas para 

treinos, competições e desenvolvimento de atividades inscritas na missão institucional a: 

 

a) Associações e Clubes Desportivos sedeados no Concelho de Serpa, com funcionamento por 

época desportiva (agosto2018/julho2019) que integram ou venham a integrar o Conselho 

Municipal do Movimento Associativo; 

b) Associações e Clubes Desportivos sedeados no Concelho de Serpa, com funcionamento por 

ano civil (2019) que integrem ou venham a integrar o Conselho Municipal do Movimento 

Associativo; 

c) Entidades, que integram ou venham a integrar o Conselho Municipal de Educação; 

d) Entidades que integram ou venham a integrar o Conselho Local de Ação Social; 

e) Juntas e Uniões de Freguesias do Concelho de Serpa; 

 

A isenção referida tem por alvo as atividades promovidas pelas entidades referenciadas, no âmbito do seu 

plano de atividades e missão. 

Não se aplicam à proposta de isenção em apreço os ingressos em recintos e espetáculos. 

  

 

16. ARMA – Associação Regional de Musica Tradicional do Alentejo 

No âmbito de uma coorganização entre a Câmara Municipal de Serpa e a ARMA – Associação Regional 

de Musica Tradicional Alentejana, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos 

Senhores Vereadores do PS, atribuir a esta Associação um subsidio no valor de 1.500,00 (mil e 

quinhentos euros) para um espetáculo de Jazz no Jardim Municipal de Serpa, no dia 16 do corrente mês 

de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador António Mariano refere que a associação ARMA surge no site da 

Câmara Municipal de Serpa, registada desde 2008, sob a responsabilidade do Sr. Carlos Rosa, sem 

registo de atividade, pelo que estranha aparecer um espetáculo de jazz, desfasado do interesse da 

associação uma vez que esta está direcionada para a música tradicional do Alentejo, no Jardim Municipal 

de Serpa. 

 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente informa que a Associação em causa colabora com a Câmara de há 

cerca de 10 anos para cá nalgumas iniciativas. O ano passado organizaram uma iniciativa nas escadas de 

Santa Maria que teve o apoio da Câmara Municipal, Festival de Acordeão, têm a sede em Serpa, e os 

principais rostos da associação são de Serpa. Termina referindo que desenvolvem alguma atividade com 

a Casa do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Proposta para alienação parcial do prédio sito na Rua dos Cavalos, em Serpa 

Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 11 de novembro de 2015, procedeu-se em 

04/11/2016, à celebração da escritura de compra e venda do conjunto de prédios sitos à Rua dos Cavalos, 

inscritos na matriz predial urbana da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob os 

artigos 1261, 1263 e 1667 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2499/20140514, pelo 

valor de 93 330,00€. 

Atenta a localização, características e estado de conservação do imóvel, considera-se que o Município 

deverá promover a respetiva venda, em termos que garantam a requalificação urbanística do espaço e 

contribuam para a revitalização do núcleo histórico. 

Neste contexto, foi manifestado o interesse na aquisição de parte do prédio, pelo Sr. Luís Filipe Borges 

Ferreira, pelo documento de Entrada 12427/2018, de 16/08/2018, invocando que foi nesse mesmo prédio 

que os pais, na qualidade de inquilinos, desenvolveram a sua atividade profissional durante mais de 50 

anos. 

Invoca ainda ter iniciado, ele próprio, a sua atividade profissional no mesmo prédio, sendo sua intenção 

reconstruir o imóvel com a finalidade de implementar a sua atual empresa. 

Apresenta, para o efeito, uma proposta de 25 000,00€. 

Apreciado o pedido e na sequência dos trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos, verifica-se que as 

áreas do prédio registadas e participadas apresentam grandes divergências relativamente às áreas reais, 

pelo que previamente à formalização de qualquer transação, deve o Município proceder à respetiva 

retificação, conforme quadro que segue: 

 

 Registado Real 

 
Prédio 

(Áreas Totais)  

Área do terreno - 843 m2 
Área coberta - 841 m2  

Área descoberta - 42 m2  
Área bruta de construção - 1491 

m2 

Área do terreno - 619 m2 
Área coberta - 566 m2  

Área descoberta – 42 m2  
Área bruta de construção - 1006 

m2 

 
Parcela a vender 

Área do terreno - 111 m2 
Área coberta - 111 m2  

Área descoberta – 0 m2 
Área bruta de construção - 111 

m2  

Área do terreno - 139 m2 
Área coberta - 139 m2  

Área descoberta – 0 m2  
Área bruta de construção - 173 m2 

 
Parcela 

remanescente 

Área do terreno - 732 m2 
Área coberta - 730 m2  

Área descoberta – 42 m2 
Área bruta de construção - 1380 

m2  

Área do terreno - 480 m2 
Área coberta - 427 m2  

Área descoberta – 42 m2  
Área bruta de construção - 833 m2 

 

Quanto ao valor proposto, considerando a área a vender e uma vez que a atuação do Município na 

presente situação teve por objetivo primordial contribuir para a reabilitação do local, considera-se 

adequado. 
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Mais se esclarece que a solução para a parte remanescente do prédio passará igualmente pela respetiva 

venda, pelo valor base de 75 000,00€, estando já a ser desenvolvidos contatos com potenciais 

interessados. 

Face ao exposto, e considerando que compete à Câmara Municipal de Serpa, de harmonia com o artigo 

33º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 

Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, adquirir, alienar ou onerar 

bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG, remete-se a presente informação para que seja aprovada 

a intenção de vender parte de prédio sito à Rua dos Cavalos, com a área de 139 m2, ao Sr. Luís Filipe 

Borges Ferreira, pelo valor de 25 000,00€, a formalizar logo que estejam concluídos os procedimentos de 

retificação de áreas e destaque de parcela. 
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Intervenções 

Relativamente a este assunto, o Sr. Presidente intervém para esclarecer que o imóvel em causa foi 

adquirido pela Câmara Municipal com a intenção de vender posteriormente, e neste caso o filho do 
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anterior arrendatário propõe a verba de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros), para aquisição da área 

identificada nas plantas como a parcela A.  

 

Sendo esta proposta aceite, é intenção da Câmara colocar a área remanescente do prédio à venda pelo 

valor base de 75.000,00€ (setenta e cinco mil euros), no entanto, para que estas operações sejam 

possíveis de concretizar, é necessário regularizar as áreas do prédio referidas no quadro supra, uma vez 

as áreas registadas não correspondem às áreas reais. 

 

Termina a sua intervenção referindo que é intenção do proponente restaurar a área a adquirir para instalar 

a sua atividade empresarial, e tem conhecimento de dois possíveis interessados na restante área, no 

entanto, não se concretizando a venda da restante área, após a sua regularização, será aberto 

procedimento para o efeito. 

 

De seguida, interveio o Sr. V. Manuel Soares para referir que não entende a diferença de preço m2 

relativamente à habitação adquirida pela Câmara, denominada “Casa do Abade”, na mesma área da 

cidade, e a presente habitação. 

 

Relativamente a esta questão, o Sr. Presidente refere que o valor definido foi baseado numa avaliação, 

estando o mesmo relacionado com o facto de que o prédio agora em discussão para venda encontra-se 

muito degradado, sendo que muito provavelmente, a única preservação em relação ao existente será a da 

fachada relativa a esta parte do mesmo, de resto, tudo será para derrubar, contrariamente À “Casa do 

Abade”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal de Serpa, de harmonia com o artigo 33º, nº 1, alínea g), do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a intenção de vender parte 

de prédio sito à Rua dos Cavalos, com a área de 139 m2, ao Sr. Luís Filipe Borges Ferreira, pelo valor de 

25 000,00€ (vinte e cinco mil euros), a formalizar logo que estejam concluídos os procedimentos de 

retificação de áreas e destaque de parcela. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

18. Assuntos gerais de interesse autárquico   

18.1. Grupo Parlamentar do PCP - Eletrificação da linha do Alentejo  
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19. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 165, referente ao dia 31 de 

agosto do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 163 817,66€ (cento e sessenta e três mil, 

oitocentos e dezassete euros e sessenta e seis cêntimos) 211 450,93€ (duzentos e onze mil, quatrocentos 

e cinquenta euros e noventa e três cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

 

De seguida interveio o Sr. Vereador Manuel Soares, relativamente aos outdoors colocados à entrada da 

cidade, constatando que o outdoor da responsabilidade do Bloco de Esquerda já havia sido retirado. 

 

O Sr. Presidente confirma a situação e acrescenta que, muito em breve, será retirado o outro que se 

encontra no mesmo local, bem como todos aqueles que interferem na vista sobre a cidade de Serpa.  

 

Antes de terminar a reunião, o Sr. Vereador António Mariano interveio para informar que constatou que 

estavam a ser feitas proteções às árvores localizadas na Rua do Outeiro, e teme que as mesmas, 

futuramente sirvam de lixeira para alguns residentes de Pias, ao que o Sr. Presidente informar que as 

proteções referidas já existiam, apenas estão a ser reparadas, não se verificando essa situação .------------- 

 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto no n.º 4 

do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em minuta, por unanimidade, 

os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

Licenças de recinto improvisado 

7.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 11.ª alteração ao Orçamento 

2.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 3.ª revisão ao Orçamento 

Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto – Lei Quadro de Transferência de Competências para as Autarquias 

Locais e para as Entidades Intermunicipais  

Constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua dos Fidalgos, n.º 8, 10 e 12 em Serpa – 

Requerente: Carlos Alberto Cortez Saraiva da Rocha 

Reconhecimento de nome da rua (Rua Dr. Brito Camacho, em Pias) 

Reconhecimento da atribuição de nome de rua (Avenida das Forças Armadas, em Vila Verde de 

Ficalho) 

Caducidade da licença da obra sita em Pocilgões, Vila Verde de Ficalho - Requerente: Francisco José 

Viegas Martins  
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Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico 105-D e 106-D, em Serpa  

Destaque de parcela do prédio sito na António Lopes Godinho, n.º 1A e 3, em Vale de Vargo – 

Requerente: Idalina Martins Carvalho Serrano 

Proposta de abertura de procedimentos concursais para recrutamento de pessoal 

Proposta de atribuição de “Tasquinhas” para eventos do Município 

Programa de procedimento público para venda de lotes de terreno em Serpa e A-do-Pinto 

Proposta de isenção de pagamento de taxas nos equipamentos municipais – Época desportiva 

2018/2019 e ano civil de 2019 

ARMA – Associação Regional de Musica Tradicional do Alentejo 

Proposta para alienação parcial do prédio sito na Rua dos Cavalos, em Serpa 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H15 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 Carla Maria Silvestre de Ornelas, Técnica Superior, nomeada em regime de 

substituição 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)                                   (Carla Maria Silvestre de Ornelas) 
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Anexos da Ata n.º 18/2018 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 3 de setembro 
 

 

 

ANEXO I –  7.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 11.ª alteração ao Orçamento 

ANEXO II - 2.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 3.ª revisão ao Orçamento 

ANEXO III - Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto – Lei Quadro de Transferência de Competências para as 

Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais  

 

 


