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ATA N.º 3/2018 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 7 de fevereiro 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: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
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ATA N.º 3/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 7 

 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 7 de 

fevereiro de 2018, pelas dezassete 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 2/2018 

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 2, relativa à reunião realizada no dia 24 de janeiro, 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. Proposta de regulamento de estrutura orgânica dos serviços do Município de Serpa 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

3. Pedidos de autorização de queimadas 

4. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Brinches (Rua Longa) 

5. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Vale de Vargo (Rua Bernardino Batista 

Machado) 

6. Correção de nome de rua em Serpa (Rua Vice-Almirante A. Ladislau Parreira) 

7. Emparcelamento simples, nos termos do Regime de Estruturação Fundiária, resultante de acerto 

de extremas 

8. Obras de remodelação e ampliação de habitação em Pias – Caducidade do processo 

9. Obras de alteração de muro de vedação na Rua António Faísca, em Serpa – Caducidade do 

processo 

10. Licenciamento do processo 03/2016/92 no Loteamento Alto da Forca – Caducidade do processo 

11. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua dos 

Quarteis, n.º 21 em Serpa 

12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua de 

Nossa Senhora, s/n em Serpa 

13. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua Augusta, 

n.º 8 em Brinches 
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14. Grupo “Os Chocalheiros” de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio para aquisição de novo 

fardamento 

15. Relatório de avaliação do direito de oposição no ano de 2017 

16. Candidatura Poseur “Implementação do sistema payt nos concelhos da Resialentejo” 

17. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da habitação – Rua Boninal de Fora, em Serpa 

18. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da habitação – Rua dos Cravos, em Vale de Vargo 

19. Proposta de aquisição de parcela de terreno do prédio 409 secção H da União de Freguesias de 

Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

20. Contrato Programa para o Desenvolvimento Cultural 2018 

21. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2018  

22. Pedido de isenção de pagamento do IMT – Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 

de Imóveis, na aquisição do prédio rústico denominado “Insua”, na freguesia de Pias 

23. APROSERPA – Colaboração na 17ª Feira do Queijo do Alentejo – Pedido de apoio 

24.  Assuntos gerais de interesse autárquico 

25. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Proposta de regulamento de estrutura orgânica dos serviços do Município de Serpa 

Considerando:  

- Que pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2017, e pela Lei 

n.º 114/2017, de 29 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2018, foram revogadas as 

limitações à manutenção e criação de cargos dirigentes nas autarquias locais; 

- A necessidade de adequar a estrutura orgânica à superior prossecução das competências Municipais e à 

superior defesa do interesse público municipal, de forma a responder às necessidades da população, com 

recurso predominante a meios humanos próprios; 

- Que nos termos do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a Assembleia Municipal de 

Serpa aprovou, na sessão ordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2017, o modelo de Estrutura 

Orgânica, bem como definiu o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e de subunidades 

orgânicas; 

- Que nos termos do artigo 7.º do referido Decreto-Lei, compete à Câmara Municipal, sob proposta do 

Presidente da Câmara, deliberar sob a criação de unidades orgânicas flexíveis e a definição das 

respetivas atribuições e competências, dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal; 

O Sr. Presidente apresentou a proposta de regulamento de estrutura orgânica dos serviços do município, 

a qual foi distribuída por todos os eleitos.  
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 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente para fazer uma breve introdução sobre o assunto, seguindo-se a 

intervenção do Sr. Vereador Manuel Soares para, tal como tinha feito aquando da análise da 

macroestrutura, questionar sobre os impactos desta alteração, quais os custos da mesma. 

 

O Sr. Vereador António Mariano refere que, no GAEOM - Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos 

Municipais estão previstos o serviço de informação, comunicação e imagem e serviço de apoio às 

freguesias e questiona se já estão ocupados ou se vai ser admitido pessoal para esses serviços. 

 

O Sr. Presidente começou por responder que o GAEOM tem técnicos, funcionários da autarquia e quadros 

de nomeação politica e de acordo com a legislação, a nossa autarquia pode ter quatro pessoas no 

gabinete de apoio, mas neste momento, temos apenas três.  

Sobre a questão dos custos, como já tinha anteriormente referido, não existe uma estimativa, porque 

ainda se está a trabalhar no assunto, mas prevê-se que esses custos sejam reduzidos, porque os técnicos 

que irão ocupar os lugares, serão pessoas já no topo ou quase no topo da carreira e o valor do 

vencimento aproxima-se do chefe de divisão. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a Câmara Municipal deliberou, por 

maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do PS, aprovar o Regulamento de Estrutura 

Orgânica dos Serviços do Município de Serpa, o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo 

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

 

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 unanimidade, 

isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

 
Entidade Doc. Entrada Evento/Data Licença Taxa 

Associação de Estudantes da 

Escola Secundária de Serpa 

1114 

2018.01.22 

Festa para angariação 

de fundos, no pavilhão 

multiusos 

Licença de ruido  20,00 € 

Comissão de Festas de Vales 

Mortos 

462 

2018.01.09 

Baile  

Dias 10 e 11 de 

fevereiro 

Licença de ruido  20,00 € 

Comissão de Festas das Santas 

Cruzes 

1042 

2018.01.19 

Baile  

Dias 10 e 11 de 

fevereiro 

Licença de ruido 20,00 € 
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3. Pedidos de autorização de queimadas 

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

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

câmara municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que o pedido apresentado pelo requerente deu 

entrada e a queimada realizou-se no período que decorreu entre a última reunião do Órgão Executivo e a 

atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, 

por unanimidade, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º e Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Alexandre Machado 

Ascensão Catita 

1059 

2018.01.19 

2018.01.20 2018.01.19 Herdade do Peixoto, 

Serpa 

 

 

4. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Brinches (Rua Longa) 

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 Longa” à seguinte rua, em Brinches: 
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5. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Vale de Vargo (Rua Bernardino Batista 
Machado) 

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 dos presentes, 

reconhecer a atribuição de “Rua Bernardino Batista Machado” à seguinte rua, em Vale de Vargo: 
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O Sr. Vereador Francisco José Machado Godinho ausentou-se durante a apreciação e votação do 

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

 

6. Correção de nome de rua em Serpa (Rua Vice-Almirante A. Ladislau Parreira) 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que a Rua Vice-Almirante A. Ladislau 

Parreira (junto ao atual posto da GNR) está mal designada nos mopis e roteiros turísticos (Rua Vice-

Almirante A. L. Parreira da Rocha). O nome está correto na placa, sendo por isso necessário corrigir nos 

mopis e nos roteiros turísticos. 
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A Junta de Freguesia de Salvador, apresentou na altura, proposta para que fosse atribuído à travessa 

perpendicular (mapa abaixo indicado) o mesmo nome que existe na rua, proposta que foi aprovada em 

reunião de Câmara de 23/01/2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

reunião realizada no dia 23 de janeiro de 2013, devendo constar “Rua Vice-Almirante A. Ladislau Parreira”. 

Na travessa perpendicular à referida rua, deverá também constar “Travessa Vice-Almirante A.Ladislau 

Parreira”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Emparcelamento simples, nos termos do Regime de Estruturação Fundiária, resultante de 

acerto de extremas 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que foi requerido por Carlos Manuel Batista 

Madeira Sota, na qualidade de proprietário do prédio rústico: 

(1) - Denominado “Monte Abaixo”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. º343/19890316, 

inscrito na matriz predial sob o art.º.290, da secção F, da freguesia de Brinches, com a área 

de2,825hectares, destinado a cultura arvense; e por Virgílio Vieira Miguel, na qualidade de proprietário do 

prédio rústico: 

(2) - Denominado “Monte Abaixo”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. º352/19890417, 

inscrito na matriz predial sob o art.º.291, da secção F, da freguesia de Brinches, com a área de 

5200,00m2, destinado a cultura arvense; 

 

Certidão de aprovação do projeto de emparcelamento simples, 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), resultante do 

acerto de extremas com compensação de área com 514,42m2 - parcela A, que se pretende desanexar do 

prédio rústico (1) e anexar no prédio rústico (2), confinantes, por forma a que as construções que incidem 

no prédio rústico (1), sejam integradas no prédio rustico (2), de que o proprietário é responsável sobre as 

mesmas. 

- Da análise ao pedido, verifica-se que a área resultante da desanexação, resulta o prédio rústico (1) com 

uma área de 2,773hectares e o prédio rústico (2), resulta uma área de 5714,42m2, observando a 

superfície máxima resultante do redimensionamento de explorações agrícolas, prevista no anexo I da n.º 

Lei n.º 111/2015 de 27 de agosto (terreno de sequeiro). 

- Verifica-se ainda que a área a desanexar, não compromete o índice de construção previsto no art. º28, 

alínea a), n. º1, aplicado sobre as áreas de construção licenciadas no prédio rústico (1) e que tramitaram 

no proc.03-2016-38 e proc.03-2017-212. 

- Verifica-se também, que a delimitação resultante do acerto de extremas, beneficia/regulariza a extrema, 

que é a atualmente existente. 

Pelo exposto, 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, propõem que o presente 

projeto de emparcelamento simples seja aprovado em reunião de Câmara e se proceda à emissão da 

certidão requerida. 

Conforme ainda no n. º2 e n. º4 do art. º30 da Lei n.º 111/2015 de 27 de agosto: 

“Os prédios resultantes de operações de emparcelamento simples não podem ser fracionados durante o 

período de 15 anos a partir da data do seu registo.” 

“Os ónus de não fracionamento previstos nos números anteriores devem ser inscritos no registo predial.” 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 

emparcelamento simples dos prédios denominados “Monte Abaixo”, acima descritos, sitos na freguesia de 

Brinches. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Obras de remodelação e ampliação de habitação em Pias – Caducidade do processo 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o processo de licenciamento, para obras 

de remodelação e ampliação de uma habitação, na Rua Soldados de Portugal, n.º 4, em Pias, encontrou-

se titulado com o alvará de licença de obras n. º119/2016 (início a 02/dezembro/2016 e término a 

03/julho/2017). 

Através da emissão de ofício ref.ª 61/2018 de 03/01, foi a requerente (Maria João Laneta Carrasco) 

notificada, por forma a se pronunciar sobre a intenção em ser declarada a caducidade da licença, 

conforme disposto na alínea d) do n.º 3 do art.º 71 do R.J.U.E (Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação) em vigor. 

Ultrapassado o prazo, sem que a requerente se tenha pronunciado, propõem que seja declarada a 

caducidade da licença, em reunião de Câmara, conforme previsto no n. º5 do art. º71 do RJUE em vigor. 

Informam ainda que, conforme ainda previsto no art.º 88 do RJUE: 

“Quando as obras já tenham atingido um estado avançado de execução, mas a licença ou comunicação 

prévia haja caducado, pode ser requerida a concessão de licença especial para a sua conclusão, desde 

que não se mostre aconselhável a demolição da obra, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou 

económicas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

do alvará de licenças de obras n.º 119/2016. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Obras de alteração de muro de vedação na Rua António Faísca, em Serpa – Caducidade do 

processo 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, ultrapassado o prazo de um ano, desde 

a notificação do ato de deferimento do licenciamento, foi o requerente (Manuel António Cabral de Oliveira) 

notificado, através do ofício ref.ª16/2018 de 02/01, por forma a se pronunciar, no prazo de quinze dias, 

sobre a intenção em ser declarada a caducidade do procedimento, conforme disposto no n.º 2 e n. º5 do 

art. º71 do regime jurídico da urbanização e da edificação (RJUE) em vigor. 

Ultrapassado o prazo estipulado, sem pronuncia do requerente, propõem que seja declarada a caducidade 

da licença em reunião de câmara, conforme previsto no n. º5 do art. º71 do RJUE. 
5 – “As caducidades previstas no presente artigo devem ser declaradas pela câmara municipal, verificadas as situações 

previstas no presente artigo, após audiência prévia do interessado.” 
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 Deliberação  
De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade 

do alvará de licenças, respeitante a obras de alteração de muro de vedação, no prédio sito na Rua António 

Faísca, n.º 1 em Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Licenciamento do processo 03/2016/92 no Loteamento Alto da Forca – Caducidade do 

processo 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o licenciamento do processo 

03/2016/92, visando a construção de uma habitação no loteamento Alto da Forca, 39 em Serpa, requerido 

por Madeira e Andrade, Ldª, foi aprovado na data de 24/11/2016, dispondo o requerente do prazo de um 

ano, ao abrigo do disposto no artº 76º do RJUE, para requerer o alvará de Licença de Construção até a 

data de 24/11/2017. 

Findo o prazo acima referido sem que o requerente tenha solicitado a emissão do respetivo alvará ou 

tenha solicitado prorrogação do referido prazo, deverá ser declarada a caducidade do procedimento, 

antecedida da respetiva audiência de Interessados 

Cumprido o prazo de audiência de interessados previsto nos artºs 121º e 122º do CPA, e nos termos da 

alínea a) do nº 3 do artº 71 do RJUE, sem que o requerente se tenha pronunciado, propõem que seja 

declarada a caducidade do processo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  
De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade 

do alvará de licença de obras, respeitante ao processo n.º 03/2016/92, respeitante à construção de uma 

habitação no loteamento Alto da Forca. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua dos 

Quarteis, n.º 21 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  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de 

vistoria, acima transcrito, para a realização de obras no prédio sito na Rua dos Quartéis, n.º 21 em Serpa. 

 

12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua de 

Nossa Senhora, s/n 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  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de 

vistoria, acima transcrito, para a realização de obras no prédio sito na Rua de Nossa Senhora, s/n em 

Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

13. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua 

Augusta, n.º 8 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, 
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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  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de 

vistoria, acima transcrito, para a realização de obras no prédio sito na Rua Augusta, n.º 8 em Brinches.  

 

14. Grupo “Os Chocalheiros” de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio para aquisição de 

novo fardamento 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que o Grupo “OS Chocalheiros” de Vila 

Verde de Ficalho, solicita à câmara municipal apoio financeiro para aquisição de novo fardamento para 30 

elementos do grupo (calça, camisa e colete). O investimento orçado para a aquisição é de 1500,00 € (mil e 

quinhentos euros). 

Informam ainda que “Os Chocalheiros” colaboram nas várias iniciativas promovidas pelo Município, a título 

gratuito, integrando o Conselho Municipal do Movimento Associativo, com documentos atualizados e no 

âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo Concelhio, artigo 3º, alínea d) e 

Capítulo IV Apoios à Realização de Projetos e Ações Pontuais, propõem a atribuição de 1000 euros para 

apoio na aquisição do fardamento do grupo.  

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº 16308/2017. ------------------------------------------------ 

 

 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 “Os Chocalheiros” de Vila Verde de Ficalho, um subsidio no valor de 

1.000€ (mil euros) para apoio na aquisição de novo fardamento. -------------------------------------------------------- 

 

 

15. Relatório de avaliação do direito de oposição no ano de 2017 

Foi analisado o seguinte relatório de avaliação do direito de oposição no ano de 2017, de acordo com o 

estipulado no n.º 1 do artigo 10.º da lei n.º 24/98 de 26 de maio: 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Lei n.º 24/98, de 26 de maio aprovou o Estatuto do Direito de Oposição, assegurando às minorias o 

direito de constituir e exercer uma oposição democrática, no caso concreto das Autarquias, aos respetivos 

Órgãos Executivos. 

Entende-se por oposição, a atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das orientações políticas 

dos Órgãos Executivos. 

O direito de oposição integra os direitos, poderes e prerrogativas previstos na Constituição e na lei.  

As informações devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável aos órgãos ou estruturas 

representativas dos partidos políticos e demais titulares do direito de oposição.  
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Na reunião extraordinária realizada no dia 13 de outubro de 2000, a Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, o documento respeitante ao Estatuto do Direito de Oposição, nos termos da citada lei.  

 

2. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 

São titulares do direito de oposição: 

a) Os partidos políticos representados na Assembleia Municipal, que não estejam representados na 

Câmara Municipal; 

b) Os partidos políticos representados na Câmara Municipal, desde que os respetivos membros não 

assumam pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata 

pelo exercício de funções executivas, 

c) Os grupos de cidadãos eleitores que, como tal, estejam representados em qualquer órgão 

autárquico.  

 

Nesta Autarquia, foram titulares do direito de oposição, no ano de 2017, de janeiro até às Eleições para as 

Autarquias Locais, além do Partido Socialista, pelo facto de estar representado no Órgão Executivo e 

nenhum dos seus representantes deter pelouros, poderes delegados ou outras formas de 

responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas, também o Partido Social 

Democrata, que esteve representado na Assembleia Municipal, mas não teve representação na Câmara 

Municipal.  

 

Após as Eleições Autárquicas, que se realizaram no dia 1 de outubro e para o mandato de 2017/2021, 

cuja tomada de posse se realizou no dia 13 de outubro, são titulares do direito de oposição, nos termos do 

artigo 3.º da Lei 24/98, de 26 de maio: 

 

 O Partido Socialista, representado na Câmara Municipal com três vereadores e na Assembleia 

Municipal com nove eleitos;  

 A Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD/PSD – CDS-PP: representada na Assembleia 

Municipal com um eleito. 

 

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e artigo 34.º n.º 1 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a seguir se indica os atos praticados em observância dos 

direitos consagrados no referido Estatuto, durante o ano de 2016:  

 

3. DIREITO À INFORMAÇÃO 

Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista têm sido regularmente informados, pelo Presidente da 

Câmara e pelos Vereadores eleitos pela CDU, tanto de forma escrita como verbal, sobre o andamento dos 

principais assuntos de interesse para o Município nas reuniões da Câmara Municipal e os membros do 

Executivo que assumiram pelouros e poderes delegados prestam informação sobre o andamento dos 
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principais assuntos de interesse público relacionados com a sua atividade, nas reuniões da Câmara 

Municipal e sempre que são solicitados a prestar esclarecimentos por parte dos Vereadores eleitos pelo 

PS.  

Sempre que solicitada, é ainda prestada informação a todos os eleitos da Assembleia Municipal, nas 

sessões deste Órgão, ou posteriormente, por escrito.  

A par de outros assuntos, aos titulares do direito de oposição foram prestadas as seguintes informações, 

no âmbito do artigo 25.º n.º 2 alínea c), artigo 34.º n.º 1 alínea u) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de janeiro: 

 Informação escrita do Presidente (Relatório da Atividade Municipal), acerca da atividade e 

situação financeira da Câmara Municipal, remetida a todos os membros da Assembleia Municipal, 

antes de cada sessão, onde consta também informação sobre as Reclamações, Recursos 

Hierárquicos e Processos Judiciais Pendentes e estado atualizado dos mesmos e situação 

financeira da autarquia e da qual é também dado conhecimento a todos os eleitos do Órgão 

Executivo; 

 Resposta aos pedidos de informação apresentados pelos Vereadores; 

 Resposta aos pedidos de informação veiculados pela Mesa ou eleitos da Assembleia Municipal; 

 Publicação das deliberações dos órgãos autárquicos destinadas a ter eficácia externa, através de 

edital e divulgação na página da Internet da autarquia e afixação nas Juntas/Uniões de Freguesia; 

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, das atas das sessões da Assembleia Municipal e das 

atas da Câmara Municipal, após a sua aprovação; 

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, dos Relatórios da Atividade Municipal e dos 

Relatórios de Avaliação a que se refere o Estatuto do Direito de Oposição; 

 Promoção do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e da publicação do respetivo 

relatório de avaliação, respeitante ao ano de 2016; 

 Envio à Assembleia Municipal das atas das reuniões da Câmara Municipal, após a sua aprovação; 

 Envio à Câmara e Assembleia Municipal de documentação relativa a planos, projetos, relatórios, 

pareceres e outros documentos de natureza semelhante; 

 Resposta aos pedidos de informação solicitados pelos presidentes ou outros membros das juntas 

de freguesia do concelho; 

 Resposta, em geral, às questões colocadas formal ou informalmente sobre o andamento dos 

principais assuntos do município. 

 Agendamento nas reuniões da Câmara Municipal, de Assuntos Gerais de Interesse Autárquico, 

para conhecimento de informação remetida à autarquia pelos grupos parlamentares e outras 

entidades.  

 

Foi, ainda, garantida a distribuição de toda a correspondência remetida à autarquia e destinada aos 

Vereadores ou aos membros da Assembleia Municipal.  
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A Câmara Municipal mantém atualizados os mecanismos de informação permanente sobre a gestão 

municipal, onde se inclui a página da internet, facilitando o acompanhamento, fiscalização e crítica, da 

atividade dos órgãos municipais.  

 

Refere-se ainda a publicação do boletim municipal “Serpa Informação”(mensal); a Agenda Cultural e 

Desportiva (mensal); a informação monitor nos Paços do Concelho; Newsletters; Comunicados; Notas de 

Imprensa; a informação Balcão Único e Mupis na cidade de Serpa (mobiliário urbano para informação). 

 

Dos suportes online, além do site oficial (www.cm-serpa.pt), destaca-se ainda os seguintes: 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

 Canal Youtube: www.youtube.com/user/SerpaCM 

 Site EnREDE: www.enrede.org  

 Facebook: EnRede 

 Portal do Munícipe http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx 

 Calameo (pdfs do Serpa Informação e agenda cultural) http://pt.calameo.com/publish/books/ 

 

 

4. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA 

O artigo 5.º n.º 3 estipula que os titulares do direito de oposição têm o direito de ser ouvidos sobre as 

propostas de orçamento e plano de atividades.  

No âmbito do processo de elaboração das Opções do Plano e Orçamento para 2018, foi solicitado ao PS e 

PSD, através de ofícios datados de 13 de novembro (n.º 8639 e 8641, respetivamente), o envio de 

propostas e contributos para serem analisadas no âmbito da elaboração daqueles documentos.  

Foram facultados aos eleitos do PS e representante do PPD/PSD-CDS/PP na Assembleia Municipal, a 

proposta de Opções do Plano 2018-2021, Plano de Atividades 2018, Plano Plurianual de Investimentos, 

Orçamento 2018, Relatório de apresentação e fundamentação da politica orçamental 2018 e Mapa de 

Pessoal para 2018, de que resultou posteriormente a sua aprovação, na sessão do Órgão Deliberativo, 

realizada no dia 19 de dezembro.  

 

5. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

Procedeu-se ao envio de convites aos eleitos da Câmara e Assembleia Municipal, a fim de assegurar que 

estes pudessem participar em atos e eventos oficiais organizados ou apoiados pela Autarquia, 

nomeadamente, exposições; espetáculos; workshops; concertos; peças de teatro; colóquios; palestras; 

apresentação de livros; sessões de sensibilização e feiras.  

 

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://www.enrede.org/
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
http://pt.calameo.com/publish/books/
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Aos titulares do direito de oposição, foi garantido o direito de participação, através da possibilidade de 

pronúncia ou intervenção, pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de interesse 

público relevante, podendo estes efetuar pedidos de informação, moções, recomendações, requerimentos, 

declarações politicas e esclarecimentos.  

Existe também a participação de representantes da Oposição em entidades e comissões, designados pela 

Câmara Municipal e Assembleia Municipal, no início de cada mandato. 

Foi disponibilizado gabinete próprio aos Vereadores da Oposição, no edifício da Autarquia, com os meios 

logísticos necessários à sua atividade.  

 

6. DIREITO DE DEPOR 

No período em questão, os eleitos locais referidos como titulares do direito de oposição não intervieram 

em qualquer comissão para efeitos da aplicação do direito consagrado no artigo 8º do Estatuto do direito 

de Oposição.  

De acordo com o estipulado na Lei n.º 24/98, de 26 de maio, os relatórios elaborados pelos órgãos 

executivos das autarquias locais, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, serão 

enviados aos titulares do direito de oposição e publicados no Boletim Municipal, e como tem sido prática 

habitual, será ainda colocado em permanência no Site do Município.-------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

A Srª Vereadora Paula Pais informou que irão votar favoravelmente este relatório, mas reitera o seu 

pedido para que os eleitos do Partido Socialista tenham participação no jornal “Serpa Informação” e nos 

programas de rádio, que são pagos pela autarquia. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório de Avaliação do Direito de Oposição 

relativo ao ano de 2017 (acima transcrito) e remete-lo ao PS e à Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD-

PSD/CDS-PP, de acordo com o n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e artigo 7.º do Estatuto 

do Direito de Oposição, aprovado pela Câmara Municipal em 13 de outubro de 2000 e para posterior 

publicação no Boletim Municipal “Serpa Informação” e no site do Município.  ---------------------------------------- 

 

16. Candidatura Poseur “Implementação do sistema payt nos concelhos da Resialentejo” 

Na sequência do assunto abordado na última reunião do Executivo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar a assinatura 

por parte do Sr. Presidente da Câmara, do seguinte protocolo de implementação do sistema Payt nos 

concelhos da Resialentejo: 

 



ATA N.º 3/2018 

7 DE FEVEREIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 25 

 



ATA N.º 3/2018 

7 DE FEVEREIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 26 

 

 

 

 



ATA N.º 3/2018 

7 DE FEVEREIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 27 

 

 

 

 

 



ATA N.º 3/2018 

7 DE FEVEREIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 28 

 



ATA N.º 3/2018 

7 DE FEVEREIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 29 

 

 



ATA N.º 3/2018 

7 DE FEVEREIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 30 

 

 

 

 

 

 

 



ATA N.º 3/2018 

7 DE FEVEREIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 31 

 

 

 

17. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da habitação – Rua Boninal de Fora, em Serpa 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pelo Gabinete de Ação Social e Educação: 

 

MARIA DO CARMO MACHADO CARRASCO 
SERPA 

                                                                                       2018/ADES-HAB/2 
- IDENTIFICAÇÃO DA MUNÍCIPE 

Na qualidade de requerente, Maria do Carmo Machado Carrasco, de 61 anos de idade, nascida a 

04/11/1956, portadora do Cartão de Cidadão n.º 09954710 4 ZY8, válido até 02/01/2022, residente na 

Rua Boninal de Fora, N.º 63, 7830-400 Serpa. 
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- IDENTIFICAÇÃO DA HABITAÇÃO 

A requerente é proprietária da habitação sita na Rua Boninal de Fora, n. 63, na freguesia de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) sob o registo 475/19900511 e artigo 449. 

 

- CARATERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA 

O agregado familiar é apenas constituído pela própria, com um rendimento mensal de 254.17€, por 

pensão de invalidez, devido a doença oncológica – tumor da mama. Na sua vida ativa foi trabalhadora 

rural e trabalhadora doméstica. 

Dada a sua condição de saúde são apresentados encargos com os cuidados de saúde mensais.  

Ausência de suporte familiar, filha única, pais já falecidos, são as relações de vizinhança que prestam 

um apoio quer nos cuidados básicos, quer na gestão doméstica. 

 

 

- PROPOSTA DE APOIO DE INTERVENÇÃO/Escalão  

 

O pedido de apoio à reabilitação da habitação tem enquadramento no Programa Municipal de Apoio à 

Reabilitação da Habitação do Concelho de Serpa (PMARHCS), dada a análise dos rendimentos, 

254.17€/mês, intervenção de ESCALÃO A (a autarquia comparticipa 100% da intervenção a realizar). 

(Escalão A:até ao valor correspondente a 3/5 do salário mínimo nacional) 

 

A intervenção solicitada pela munícipe prende-se com a cobertura, parede exterior, ventilação natural, 

e construção e/ou acesso à casa de banho que se encontra no quintal dada a sua condição vulnerável 

de saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de intervenção na 

habitação sita na Rua Boninal de Fora, n.º 63 em Serpa, no âmbito do Programa Municipal de Apoio à 

Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa (escalão A) ------------------------------------------------------ 

 

18. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da habitação – Rua dos Cravos, em Vale de 

Vargo 

Sobre este processo, o Gabinete de Ação Social e Educação emitiu o seguinte parecer: 

 
MARCELINO PEPE SOARES 

VALE DE VARGO 

                                                                                                       2018/ADES-HAB/1 
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- IDENTIFICAÇÃO DO MUNÍCIPE 

Na qualidade de requerente, Marcelino Pepe Soares, de 62 anos de idade, nascido a 20/05/1955, 

portador do Cartão de Cidadão n.º 05420666 9 ZZ5, válido até 23/03/2019, residente na Rua dos 

Cravos, N.º 7, 7830-519 Vale de Vargo. 

 

- IDENTIFICAÇÃO DA HABITAÇÃO 

O requerente é coproprietário da habitação sita na Rua dos Cravos, n.º7, freguesia de Vale de Vargo 

(extinta) sob o registo 1461/20171026 e artigo 316. 

 

- CARATERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA 

O agregado familiar é apenas constituído pelo próprio, com um rendimento mensal de 325.45€, por 

pensão de invalidez, devido a doença oncológica – tumor na garganta. Na sua vida ativa foi 

trabalhador rural. 

Dada a sua condição de saúde são apresentados encargos com os cuidados de saúde mensais. Após 

a intervenção cirúrgica o munícipe “ficou sem voz”, graves dificuldades de comunicação, encontra-se 

em remição, isto é, os valores cancerígenos estão controlados, contudo a habitação não apresenta as 

condições adequadas de ventilação, sendo um forte constrangimento à sua reabilitação física. 

O suporte familiar é uma irmã com fracos recursos económicos.  

 

 

- PROPOSTA DE APOIO DE INTERVENÇÃO/Escalão  

 

O pedido de apoio à reabilitação da habitação tem enquadramento no Programa Municipal de Apoio à 

Reabilitação da Habitação do Concelho de Serpa (PMARHCS), dada a análise dos rendimentos a 

intervenção será ESCALÃO B (entre o valor correspondente a 3/5 do salário mínimo nacional e o valor 

do salário mínimo nacional – 318€/530€). 

 

Considerando-se os rendimentos (325.45€/mês) e o limite mínimo do intervalo do Escalão B 

(318€/mês), é proposta que este processo seja intervencionado como ESCALÃO A, tendo em conta os 

rendimentos e a condição/encargos de saúde do munícipe. 

 

A intervenção solicitada pelo munícipe prende-se com a cobertura, salubridade e ventilação da 

habitação (ventilação natural), redimensionando divisões existentes para promoção de adequadas 

condições de habitabilidade. 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de intervenção na habitação 

sita na Rua dos Cravos, n.º 7 em Vale de Vargo, no âmbito do Programa Municipal de Apoio à 

Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa (escalão A) ------------------------------------------------------------ 

 

19. Proposta de aquisição de parcela de terreno do prédio 409 secção H da União de 

Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

Sobre o assunto designado em epígrafe, os Serviços de Assessoria Jurídica emitiram a seguinte 

informação, que se transcreve: 

 

«Na sequência de contatos anteriores e tendo em vista o alinhamento de estremas em virtude do 

alcatroamento do arruamento público é intenção da câmara municipal de Serpa a aquisição de parcela de 

terreno, com a área de 1054,00m2, confrontando a Norte, Sul e Nascente com o prédio rústico inscrito na 

matriz sob o artigo 409 secção H e a Poente com o arruamento público, a desanexar do mencionado 

prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 409 secção H, descrito no Registo Predial de Serpa sob a 

ficha nº 198/19860307, sito em Vila Nova de São Bento, União das Freguesias de Vila Nova de São Bento 

e Vale de Vargo, conforme planta em anexo. 

Tendo em vista a obtenção do valor a propor para efeitos de negociação com o proprietário foi elaborado 

Relatório de Avaliação da parcela a adquirir ou a expropriar, em dezembro de 2017, por perito Avaliador 

doc. E/ 19211, de  07/12/2017, tendo sido atribuído à parcela, no seu estado atual, o valor 13.048,50 

(treze mil e quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos). 

Na sequência de conversações havidas entre o Município de Serpa e o comproprietário Afonso Manuel de 

Assis Rodrigues de Bragança Barroso, advogado, com escritório na Rua Filipe Folque, 2-4º, em Lisboa, 

NIF 176 585 397, por troca de correspondência foi acordado a aquisição da mencionada parcela de 

terreno, destinado a arruamento público, com a área de, 1054,00m2, pelo valor proposto. 

Admite-se possível a aquisição desta parcela de terreno, tendo em consideração o disposto no artigo 11º 

nº 7 da Lei nº 56/2008, de 04 de setembro, Código das Expropriações que se transcreve: “se houver 

acordo, a aquisição por via de direito privado poderá ter lugar ainda que a área da parcela de terreno, ou 

da parte sobrante, seja inferior à unidade de cultura”. 

Foi solicitado cabimento ao setor financeiro tendo sido cabimentada a referida verba com o número 

sequencial 16718. 

Cabe à Câmara Municipal deliberar sobre a 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, que se transcreve:” Adquirir, alienar 

ou onerar bens imóveis de valor até 1000vezes a RMMG”.  

Face ao exposto propõe-se: 

Aquisição aos comproprietários Afonso Manuel de Assis Rodrigues de Bragança Barroso, Bartolomeu 

Filipe de Assis Rodrigues de Bragança Barroso, João Manuel de Assis Rodrigues de Bragança Barroso e, 

Luis António de Assis Rodrigues de Bragança Barroso, de parcela de terreno, com a área de 1054,00m2, 

confrontando a Norte, Sul e Nascente com o prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 409 secção H e a 



ATA N.º 3/2018 

7 DE FEVEREIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 35 

Poente com o arruamento público, a desanexar do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 409 secção 

H, descrito no Registo Predial de Serpa sob a ficha nº 198/19860307, sito na União das Freguesias de Vila 

Nova de São Bento e Vale de Vargo, Serpa, com usufruto registado a favor de Maria Isabel Assis 

Rodrigues de Bragança Barroso, destinada a integrar o arruamento público, e a retificar a estrema, pelo 

preço acordado de 13.048,50 (treze mil e quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos),nos termos do artigo 

33º nº 1 a) do Anexo I da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, Regime Jurídico das Autarquias locais. 

A presente proposta deve ser submetida ao Presidente da Câmara, para apresentação ao órgão 

executivo, caso mereça concordância.» ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir aos comproprietários Afonso 

Manuel de Assis Rodrigues de Bragança Barroso, Bartolomeu Filipe de Assis Rodrigues de Bragança 

Barroso, João Manuel de Assis Rodrigues de Bragança Barroso e Luís António de Assis Rodrigues de 

Bragança Barroso, a parcela de terreno, com a área de 1054,00m2, confrontando a Norte, Sul e Nascente 

com o prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 409 secção H e a Poente com o arruamento público, a 

desanexar do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 409 secção H, descrito no Registo Predial de 

Serpa sob a ficha nº 198/19860307, sito na União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de 

Vargo, Serpa, com usufruto registado a favor de Maria Isabel Assis Rodrigues de Bragança Barroso, 

destinada a integrar o arruamento público, e a retificar a estrema, pelo preço acordado de 13.048,50 (treze 

mil e quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos), nos termos do artigo 33º nº 1 a) da Lei nº 75/2013, 12 

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

 

 

20. Contrato Programa para o Desenvolvimento Cultural 2018 

Com base no cumprimento dos anteriores contratos programa e com vista à continuidade da colaboração 

entre o Município de Serpa e a Associação Cultbéria na promoção, funcionamento e gestão do Centro 

Musibéria e da Casa do Cante, foi analisada a proposta de contrato programa para o Desenvolvimento 

Cultural 2018. 

A despesa do Município prevista na proposta de Contrato Programa está prevista em orçamento, 

conforme cabimento sequencial nº. 16731. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Intervenções 

O Sr. Vereador António Mariano questionou quem são os membros desta associação, como são eleitos e 

as verbas envolvidas para o seu funcionamento, tendo o Sr. Presidente respondido que se trata de uma 

associação que nasceu da necessidade de gerir o projeto do Musibéria e Casa do Cante e os seus órgãos 

são eleitos com base nos seus estatutos e o financiamento é, em grande parte, da Camara Municipal e 

também do funcionamento das aulas do Musibéria, dos serviços prestados com o estúdio de som e 

perspetiva-se que, num futuro próximo, se posa fazer uma candidatura para outros financiamentos.   
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A Sr.ª Vereadora Paula Pais, no âmbito da prestação de contas ao Município, perguntou se é possível ter 

acessos aos relatórios de contas desta Associação, com o objetivo de saber como funciona e o trabalho 

que tem vindo a desenvolver. 

O Sr. Presidente respondeu que, habitualmente, nos Relatórios da Atividade Municipal, elaborados para 

cada sessão do Órgão Deliberativo, consta a atividade desenvolvida por esta Associação, no Musibéria e 

Casa do Cante e quando estiverem encerradas as contas de 2017, será dado conhecimento. --------------- 

 
 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do Partido 

Socialista, aprovar a Proposta de Contrato Programa para o Desenvolvimento Cultural 2018, que consta 

dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

A Sr.ª Vereadora Odete Afonso Borralho ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por 

se encontrar impedida, nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

21. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2018  

O Conservatório Regional do Baixo Alentejo, de acordo com deliberação da Assembleia Geral realizada no 

dia 5 de dezembro do ano transato, solicita à Câmara Municipal a comparticipação do nosso município, no 

valor de 4.800,00, para o ano de 2018 e informam ainda sobre os novos corpos sociais para o quadriénio 

2018-2021: 

 
 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à transferência para o Conservatório Regional 

do Baixo Alentejo, do valor de 4.800,00 € (quatro mil e oitocentos euros), correspondente à 

comparticipação para o ano de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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22. Pedido de isenção de pagamento do IMT – Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis, na aquisição do prédio rústico denominado “Ínsua”, na freguesia de 

Pias 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa o seguinte, sobre o processo designado em 

epígrafe: 

 

«É requerido por Bárbara da Conceição Silva Franco, proprietária do prédio rústico descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n. º3436/20100128, da freguesia de Pias, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo 44 da secção A1 da freguesia de Pias, com a área de 5,25 hectares, parecer 

favorável para efeitos de isenção de IMT (Imposto Municipal sobre transações Onerosas de Imoveis 

e I.S. (Imposto de selo), na aquisição do prédio rústico confinante, denominado “Ínsua”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º521/19881013, da freguesia de Pias, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo 47 da secção A1, da freguesia de Pias, com a área de 11,45 hectares. 

O pedido encontra-se instruído com o parecer favorável, emitido pela Direção Regional de 

Agricultura e Pescas (DRAP), PAR-IMT/27/2017/DAI, considerando esta entidade que “a aquisição 

contribui para melhorar a estrutura fundiária da exploração da requerente, enquadrável na b) do n.º5 

conjugada com a alínea b) do n.º2 do art.º51 da Lei n.º111/2015 de 27 de agosto, tendo sido levada em 

consideração o respeito pelo cumprimento da área mínima da exploração da vendedora e da área máxima 

da exploração final resultante desta operação, com 16,700 hectares, uma vez que ambos declaram não 

dispor de outros prédios contíguos aos acima referidos.” 

Conforme previsto no n. º3 do art. º51 da lei n. º111/2015 de 27 de agosto: 

3 — “A isenção prevista na alínea b) do número anterior é reconhecida pelo chefe do serviço de finanças, 

a requerimento do interessado, apresentado nos termos e prazo previstos no n.º 1 do artigo 10.º do 

Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, acompanhado de parecer do 

município territorialmente competente que a fundamente, o qual deve ser solicitado pelo interessado.” 

Pelo atrás exposto, propõe-se que o presente pedido seja apreciado em reunião da Câmara Municipal e, 

se assim for entendido, se delibere emitir Parecer Favorável à isenção de Pagamento do Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e de Imposto do Selo, na aquisição de prédio 

rústico confinante, denominado “Ínsua”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º521/19881013, da freguesia de Pias, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 47 da secção A1, 

com a área de 11,45 hectares, a efetuar por Bárbara da Conceição Silva Franco.» ------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

favorável à isenção de Pagamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e 

de Imposto do Selo, na aquisição de prédio rústico confinante, denominado “Ínsua”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º521/19881013, da freguesia de Pias, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo 47 da secção A1, com a área de 11,45 hectares, a efetuar por Bárbara da Conceição 

Silva Franco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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23. APROSERPA – Colaboração na 17ª Feira do Queijo do Alentejo – Pedido de apoio 
Tendo em vista a obtenção de dados que possibilitem uma melhor apreciação do assunto, foi deliberado, 
por unanimidade, proceder ao seu agendamento na próxima reunião da Câmara Municipal. -------------------- 
 

24. Assuntos gerais de interesse autárquico 
24.1. Grupo Parlamentar do PCP – Pergunta sobre a situação dos trabalhadores do Hospital de 
S.Paulo 
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24.2. Pergunta do Grupo Parlamentar do PCP sobre o futuro do Hospital de S.Paulo 
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25. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 25, referente ao dia 6 de 

janeiro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 397.704,81 (trezentos e noventa e sete mil, 

setecentos e quatro euros e oitenta e um cêntimos) e 191.109,88 (cento e noventa e um mil, cento e nove 

euros e oitenta e oito cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

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

 

Terminada a apreciação do assunto, interveio a Sr.ª Vereadora Odete Borralho para informar que no dia 2 

de fevereiro participou, com o Vereador António Mariano numa reunião do Conselho Geral da Escola 

Profissional de Desenvolvimento Rural, em que o ponto único da ordem de trabalhos, foi a constituição de 

uma Comissão, tendo sido solicitado aos serviços da Assessoria Jurídica da autarquia um parecer sobre o 

caráter funcional dessa comissão e logo que seja emitido esse parecer será dado conhecimento do 

mesmo à Camara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No âmbito do Contrato Local de Segurança de Serpa, do qual o Município é parceiro, de que resultou a 

criação do Centro Local de Apoio à Integração de Migrante, a Sr.ª Vereadora Paula Pais questionou, 

desde a assinatura do protocolo em 27 de dezembro, quais as atividades desenvolvidas, se já foi 

elaborado um diagnóstico, um plano de ação e em relação aos centros de apoio que vão funcionar em 

Serpa e Pias pergunta sobre o horário de funcionamento, alertando para o facto de que devem estar 

abertos em horário que permita o atendimento dos imigrantes após o seu horário de trabalho. 

Questiona também em que situação se encontra o processo dos Passadiços do Pulo do Lobo e pergunta 

sobre o motivo do atraso no lançamento das faturas relativas ao consumo de água no portal “e-faturas”, 

dado que foram lançados os 12 meses do ano de 2017, já no ano de 2018, a cerca de duas semanas do 

fim do prazo para os contribuintes confirmarem essas faturas (15 de fevereiro).  

No âmbito das visitas que os eleitos da CDU estão a fazer nas freguesias, refere o facto de já existirem 

algumas freguesias em que foram efetuadas duas visitas e ainda não se fez visita nenhuma na União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). ------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente começou por responder que, em relação ao lançamento das faturas da água irá solicitar 

informação aos respetivos serviços e em relação às freguesias visitadas, explica que existem duas 

tipologias de visitas. É efetuada uma reunião com a Junta de Freguesia e depois são efetuadas 

deslocações aos locais que a Junta considerar conveniente e existe outro tipo de visita, que é no dia das 

reuniões da Câmara públicas, é uma visita mais curta, com atendimento aos munícipes no período da 

tarde, até às 17H00, dado que as reuniões iniciam às 17H30. Relativamente a Brinches, já houve duas 

visitas, uma vez que coincidiu com a reunião pública descentralizada que já se realizou naquela freguesia 

e informa ainda que a visita a Serpa está agendada para o dia 14 de fevereiro.  

Relativamente aos passadiços do Pulo do Lobo, informa que surgiram reclamações no âmbito do 

procedimento em curso e está a ser analisado esse processo de reclamação. Refere também que estão a 
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decorrer conversações com os proprietários dos terrenos, no sentido de definir medidas, que evitem 

futuros problemas, após a colocação dos passadiços.  

 

Diz ainda que a criação do Centro Local de Apoio à Integração de Migrante foi uma ação que resultou do 

protocolo assinado com o Ministério da Administração Interna, no âmbito do Contrato Local de Segurança 

de Serpa e tem como objetivo, durante o ano de 2018 registar quem são os imigrantes que veem para o 

nosso concelho, por quanto tempo, que trabalhos vêm fazer, entre outros dados. Antes da criação deste 

Centro de Apoio, fizeram-se fiscalizações em conjunto com a GNR, SEF, Juntas de Freguesia, Centro de 

Saúde e outras entidades e está previsto o funcionamento do Centro de Apoio, das 14H00 às 19H00, às 

2.ª, 4.ª e 6:ª feira em Serpa e às 3.ª e 5.ª feira em Pias e nesta freguesia prevê-se a abertura ao domingo 

de manhã, durante o período de apanha da azeitona. No entanto, nestes gabinetes, será disponibilizado 

um espaço com computador e internet, que poderão utilizar mesmo fora do horário de atendimento.--------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares referiu que se congratula com o comunicado sobre o encaminhamento dos 

resíduos da ETAR, pois a Vereadora Paula fez essa sugestão na reunião do dia 24 de janeiro e o 

comunicado saiu logo no dia 26.  

Relativamente à monda química no nosso concelho, refere que têm conhecimento da colocação dos 

produtos em dias ventosos e sem os meios de proteção individual adequados e questiona a existência de 

técnicos especializados para a aquisição e aplicação dessa monda. Pergunta ainda em que situação se 

encontra o processo da máquina de monda térmica. 

Diz ainda que na reunião pública de Brinches fez uma proposta para se fazer um estudo sobre a qualidade 

do ar, com o objetivo de avaliar o impacto no nosso concelho e questiona se a proposta foi aceite. 

Sugere ainda que seja novamente colocada a data no depósito de água de Vila Nova de S.Bento, que foi 

retirada, mas que era algo emblemático naquela freguesia. -------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que, relativamente à monda e utilização de produtos químicos, a 

autarquia está a utilizar tudo em conformidade com a legislação e temos dois técnicos na área da 

segurança do trabalho. Informa que a autarquia já experimentou três equipamentos para a monda térmica 

e iremos proceder à aquisição de duas máquinas, sendo uma para Serpa e outra para emprestar às 

freguesias, no âmbito da delegação de competências, para que a monda se faça de forma igual em todo o 

concelho.  

Informa ainda que foi solicitada uma reunião ao Ministério da Agricultura, no sentido de saber se tem 

algum plano no que respeita às medições da qualidade do ar e da água, ou pretende implantar algumas 

medidas, para que existam regras para quem poluir e iremos primeiro exigir junto das entidades que 

operam no setor. Sobre a situação dos despejos efetuados na ETAR, diz ainda que foi efetuado um pedido 

a uma empresa para fazer análises da qualidade do ar em Vila Nova de S.Bento, em vários sítios, para 

verificar os parâmetros e aguarda-se os resultados.  

Quanto ao depósito de água em Vila Nova de S.Bento, diz que, logo que seja possível, voltará a ser 

colocada a data, pois faz parte do património da localidade. -------------------------------------------------------------- 
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Período de Intervenção do Público  

Interveio em primeiro lugar o Sr. Tomé Panazeite, começando por dizer que verificou que, na segunda 

feira, um dos tratores que transportam os resíduos da ETAR de Vales Mortos, ia a derramar no pavimento 

e chama a atenção para essa situação.  

Refere ainda que se cruzou com uma equipa de funcionários da União de Freguesias de Vila Nova de 

S.Bento e Vale de Vargo e verificou que estavam a fazer a monda ainda com produtos químicos que 

contêm glifosato e em relação a Serpa, questiona que, tendo a Câmara técnicos responsáveis, por que 

motivo se contrata fora e porque não assume essa limpeza nas freguesias. Refere ainda que a lei obriga à 

identificação do local onde vão ser utilizados os produtos da monda e há um período de reentrada que é 

muito importante e que deveria ser respeitado. Embora o produto aplicado esteja legalmente autorizado, 

tinha esperança que este ano a monda já não seria química, mas aplaude a iniciativa da autarquia para a 

aquisição dos equipamentos de monda térmica. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente responde que a Câmara tem técnicos na área da higiene e segurança no trabalho, mas 

não dispondo de formação especifica nesta área da aplicação dos químicos, recorre-se a uma empresa 

para que se possam cumprir todos os procedimentos legais, mas espera que da próxima vez, já se 

possam utilizar as máquinas de monda térmica. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a Sr.ª Patrícia Cavaco para solicitar à autarquia o arranjo do caminho para o Monte Lobo e 

Benvenidos, pois ainda moram nessa zona crianças que têm que se deslocar diariamente para a escola e 

o caminho está em muito mau estado de conservação. Referiu ainda que já efetuou na Câmara Municipal, 

duas vezes, o pedido para arranjo desse caminho.  

Encontrava-se também presente na reunião, a senhora a quem foi adjudicado o transporte escolar 

naquela zona e reforça o pedido de arranjo do caminho, confirmando a dificuldade de circulação e os 

problemas causados na viatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente diz que é impossível ter todos os caminhos reparados ao mesmo tempo, para uma área 

de 1.100 km2 que tem o nosso concelho e temos concentrado as máquinas dois ou três meses numa zona 

e depois mudam-se para outro sitio. O ano passado fizeram-se intervenções na zona de Vila Verde de 

Ficalho e depois passou-se para A-do-Pinto. Diz à requerente que irá verificar com os respetivos serviços 

a situação dos seus pedidos já efetuados e quando for possível, tentar-se-á resolver esse assunto. --------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Domingos Godinho e começou por dizer que, na sequência da deslocação 

do Executivo a Vila Nova de S.Bento para uma visita à ETAR, questiona porque motivo não foram também 

convidados os vereadores do PS para uma visita à EBI de V.N.S.Bento.  

Questiona por que motivo, aquando da distribuição dos comunicados em Vila Nova de S.Bento. sobre as 

descargas efetuadas na ETAR, distribuídos pelo comercio, não foi entregue no seu estabelecimento 

comercial.  



ATA N.º 3/2018 

7 DE FEVEREIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 44 

Alerta ainda para se ter em atenção o contingente de táxis, pois estão definidos seis para a União de 

Freguesia de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, mas estão atribuídos cinco, uma vez 

que um táxi está ao serviço em Vila Real de Santo António e como o alvará é do nosso concelho, 

considera que a câmara deveria tomar medidas em relação a esse assunto. 

Levanta ainda uma questão sobre o loteamento do Monte da Vinha e entrega cópia de um abaixo-

assinado que já foi enviado para a Câmara Municipal dpelos moradores, porque ainda não se encontra 

concluído o arruamento na parte sul do loteamento. ----------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que a Câmara recebeu o abaixo-assinado no dia 3 de maio do 

ano transato e no dia 18 de maio foi enviada resposta a uma das pessoas que subscreveu esse abaixo- 

assinado (Francisca Rafael Palminha dos Santos), informando que, por motivos de litigio com os 

proprietários do terreno, a obra sofreu alguns atrasos, que entretanto foram resolvidos. Por conseguinte, a 

obra prosseguiu, tendo sido já concluído o asfalto e a conclusão da linha de água estava prevista durante 

o mês de junho.  

Disse que a Câmara irá entrar novamente em contato com um dos subscritores do abaixo-assinado para 

questionar de que rua se trata, para tentar resolver o problema.  

Sobre os táxis, a questão levantada é pertinente, uma vez que a responsabilidade da emissão das 

licenças é da Câmara Municipal, pelo que iremos averiguar o assunto.  

Relativamente à falta de entrega do comunicado no estabelecimento do Sr. Godinho, diz que foi dada 

indicação para se proceder à entrega em todos os estabelecimentos comerciais.  

No que diz respeito à visita à EBI de V.N.S.Bento, refere que, aquando da deslocação dos técnicos do 

Ministério da Administração Interna e da autarquia, não teve disponibilidade para acompanhar essa visita, 

pelo que, nesse dia em que se deslocaram à ETAR, aproveitou para ir verificar a evolução desse assunto 

na escola. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

1. Proposta de regulamento de estrutura orgânica dos serviços do Município de Serpa 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

3. Pedidos de autorização de queimadas 

4. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Brinches (Rua Longa) 

5. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Vale de Vargo (Rua Bernardino Batista 

Machado) 

6. Correção de nome de rua em Serpa (Rua Vice-Almirante A. Ladislau Parreira) 
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7. Emparcelamento simples, nos termos do Regime de Estruturação Fundiária, resultante de acerto 

de extremas 

8. Obras de remodelação e ampliação de habitação em Pias – Caducidade do processo 

9. Obras de alteração de muro de vedação na Rua António Faísca, em Serpa – Caducidade do 

processo 

10. Licenciamento do processo 03/2016/92 no Loteamento Alto da Forca – Caducidade do processo 

11. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua dos 

Quarteis, n.º 21 em Serpa 

12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua de 

Nossa Senhora, s/n em Serpa 

13. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua Augusta, 

n.º 8 em Brinches 

14. Grupo “Os Chocalheiros” de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio para aquisição de novo 

fardamento 

15. Relatório de avaliação do direito de oposição no ano de 2017 

16. Candidatura Poseur “Implementação do sistema payt nos concelhos da Resialentejo” 

17. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da habitação – Rua Boninal de Fora, em Serpa 

18. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da habitação – Rua dos Cravos, em Vale de Vargo 

19. Proposta de aquisição de parcela de terreno do prédio 409 secção H da União de Freguesias de 

Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

20. Contrato Programa para o Desenvolvimento Cultural 2018 

21. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2018  

22. Pedido de isenção de pagamento do IMT – Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 

de Imóveis, na aquisição do prédio rústico denominado “Insua”, na freguesia de Pias 

23. APROSERPA – Colaboração na 17ª Feira do Queijo do Alentejo – Pedido de apoio 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20H00 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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