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ATA N.º 2/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 23 de janeiro de 2020 
  

 

 

Presenças 

 

Vereadores  

Carlos Alberto Bule Martins Alves, que 

presidiu 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 9H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
Sr. Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires  
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ATA N.º 2/2020 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 23 

DE JANEIRO DE 2020 

   

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão 

Executivo, no dia 23 de janeiro de 2020, pelas nove horas e trinta minutos, convocado 

nos termos do n.º3 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------- 

 

 

Aprovação da Ata n.º 1/2020 

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 1, relativa à reunião realizada no dia 8 

de janeiro, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, 

com a abstenção do Sr. Vereador Manuel Soares, por não ter participado na reunião.  

 

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. Alterações n.º 1 e n.º 2 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

3. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 ao prédio sito na Rua da 

Revolução, n.º 40 e 46 em Vale de Vargo – Requerente: Ana Isabel da Cruz 

Soares 

4. Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua 

da República, n.º 9 e n.º 9-A, em Brinches – Requerente: Josélia da Conceição 

Rodrigues Duarte Rijo 

5. Associação Cultural e Recreativa de Santa iria – Proposta de apoio pontual 

6. Sociedade de Instrução e Recreio 5 de outubro de Vale de Vargo – Proposta de 

apoio pontual  

7. Proposta de atribuição de subsidio para as Comissões de Festas – Ano de 2020 

8. Moto Clube de S.Bento – Proposta de apoio 

9. Sociedade Filarmónica de Serpa – Proposta de apoio 
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10. Futebol Clube de Serpa – Proposta de atribuição de subsidio para aquisição de 

viatura usada 

11. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples (Prédio rústico 

denominado “Fonte da Baina”, em Serpa) – Requerente: Carlos Manuel Graça 

Pereira  

12. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples (Prédio rústico 

denominado “Cruz de São Brás”, em Serpa) – Requerente: Carlos Manuel Graça 

Pereira  

13. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples (Prédio rústico 

denominado “Pedreira”, artigo 28.º Secção C, em Vila Verde de Ficalho) – 

Requerente: Bento Teresa Sargento 

14. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples (Prédio rústico 

denominado “Pedreira”, artigo 27.º Secção C em Vila Verde de Ficalho) – 

Requerente: Bento Teresa Sargento 

15. Cedência de viaturas às escolas – Atribuição de plafond para o ano civil de 2020 

16. Revisão do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa (Titulo V, 

secção III – Normas urbanísticas e arquitetónicas), Subsecção II – Condições 

estéticas) 

17. Parecer sobre aumento de compartes (prédios rústicos, em Vila Nova de 

S.Bento) – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

18. Proposta de protocolo entre o Município de Serpa e a Associação Musical do 

Algarve 

19. Proposta de abertura de procedimentos concursais   

20. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

21. 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 de Festas de 

Brinches 

335 

2020.01.09 

Baile 

Dia 18 janeiro 

Ruído 20,00€ 

 

Comissão de Festas de 

Serpa 

 

420 

2020.01.10 

Festa  

Salão Polivalente de 

Serpa 

25 de janeiro 

 

Ruído 

 

20,00€ 
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Comissão de Festas de 
Vale de Vargo 

523 
2020.01.14 

Festa anual de Vale 
de Vargo 

16 a 19 de janeiro 

 
Ruido 

 
20,00€ 

 
 

Centro de Apoio à Vida 
Independente – Inovar 

Autismo 

551 
2020 

Utilização do Pavilhão 
de Desportos Carlos 

Pinhão 
8horas/mês durante 10 

meses, para 
desenvolver atividades 

físicas com um jovem de 
Serpa (Nuno Laneiro) 

------ 1.200€ 
((80 horas 

x 15€) 

 
2. ALTERAÇÕES N.º 1 E N.º 2 AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL – 

RATIFICAÇÃO  
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS, nos termos 
do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte 
despacho proferido pelo Sr.Vice-Presidente, respeitante à 1.ª e 2.ª alteração ao Orçamento da 
Câmara Municipal:  
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3. VISTORIA AO ABRIGO DO ARTIGO 89.º DO D.L. 555/99 AO PRÉDIO SITO NA RUA 

DA REVOLUÇÃO, N.º 40 E N.º 46 EM VALE DE VARGO – REQUERENTE: ANA 

ISABEL DA CRUZ SOARES 

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

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a 

câmara municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer 

interessado, determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ------------------------- 
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 Deliberação  

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

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

 

 

4. CONSTITUIÇÃO EM REGIME DE PROPRIEDADE HORIZONTAL DO PRÉDIO 

URBANO SITO NA RUA DA REPÚBLICA, N.º 9 E N.º 9-A, EM BRINCHES – 

REQUERENTE: JOSÉLIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DUARTE RIJO 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição em 

propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua da República, n.º9 e n.º9-A, em 

Brinches, inscrito na matriz urbana sob o n.º1295-P da freguesia de Brinches, concelho 

de Serpa, e descrito na conservatória do registo predial de Serpa sob o 

n.º547/19901128, com a área total de 68,90m2 e área coberta de 68,90m2.  
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O prédio é constituído por um edifício de dois pisos, destinado a comércio no r/chão e 

habitação no 1.º andar, perfazendo duas 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 1.º andar, com entrada pela Rua da República, n.º 9, 

destinada a habitação, de tipologia T2, composta por dois quartos, uma cozinha, uma 

sala, uma instalação sanitária, uma zona de circulação e duas varandas, com área total 

de 74,10m2.  

Fração B – Constituída por rés-do-chão, com entrada pela Rua da República, n.º 9-A, 

destinada a comércio, composta por uma sala e uma instalação sanitária, com área 

total de 63,70m2.  

São comuns às frações A e B:  

- o solo, a cobertura, a estrutura e as redes de infraestruturas.  

As Frações autónomas A e B 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. -------------------------------------------- 

 

 

5. ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SANTA IRIA – PROPOSTA DE APOIO 

PONTUAL 

Em conformidade com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de 

setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, foi deliberado, por 

unanimidade, atribuir à Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria, um subsidio no 

valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), para apoio na aquisição de copos para 

o V Trail Ribeira de Limas. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 5 DE OUTUBRO DE VALE DE VARGO – 

PROPOSTA DE APOIO PONTUAL  

Em conformidade com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de 

setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, foi deliberado, por 

unanimidade, atribuir à Sociedade de Instrução e Recreio 5 de Outubro de Vale de 

Vargo, um subsidio no valor de 450,0€ (quatrocentos e cinquenta euros), para a 

constituição e funcionamento da secção de damas (filiação na Federação, participação 

em provas e aquisição de material). -------------------------------------------------------------------- 
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7. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO PARA AS COMISSÕES DE FESTAS – 

ANO DE 2020 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, apresenta a proposta 

para apoio às Comissões de Festas constituídas, para realização das festividades 

identificadas, no ano de 2020.  

O apoio apenas se efetivará mediante confirmação prévia da realização das 

festividades. 

É proposta a manutenção dos apoios verificados em 2019 com base nos seguintes 

critérios:  

 

1. Às localidades e lugares até 500 habitantes é proposta a manutenção do 

apoio verificado em anos transatos; 

 

2. Para as localidades com 501 e mais habitantes é apresentada proposta tendo 

por base cálculo sustentado na população residente, de acordo com Censos 

2011, a multiplicar por 2euros (no sentido da equidade). Ao atrás exposto, 

acrescem montantes de acordo com os seguintes intervalos populacionais: 

  1) 501 a 1500 habitantes: 2500 euros; 

  2) +1500 habitantes: 1500 euros. 

 

- O apoio à Comissão de Festas de Serpa para realização das Festividades do 

Concelho em Honra de Nossa Senhora de Guadalupe não é efetivado sob a 

forma de subsídio, mas sim mediante adjudicação de serviços para iluminações 

e fogo, conforme procedimento usual.  

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro e 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, foi deliberado, por unanimidade, 

aprovar a seguinte proposta para atribuição de subsidio às Comissões de Festas para 

o ano de 2020: 

ENTIDADE 
2019 

 

Proposta Apoio para 2020 Observações à data de 
Dezembro de 2019 

Comissão de Festas S. Sebastião – Vale de 
Vargo 
 

 
4 436,00 € 

 

 
Comissão constituída 

Festas do Concelho em Honra de Nª. Sr.ª. de 
Guadalupe - Serpa 
 

 
Custo das iluminações + 

  Fogo-de-artifício   
 

 
Comissão constituída 

Comissão de Festas de Nª Sra. das Pazes e 
S. Jorge – Vila Verde de Ficalho 

 
5 418,00 € 

 
Comissão constituída 
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 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais, por uma questão de transparência do processo, solicitou 

informação sobre os custos da iluminação da Comissão de Festas de Serpa, que a 

Câmara pagou no ano passado, tendo ficado acordado que a Sr.ª Vereadora Odete 

Borralho, irá prestar essa informação na próxima reunião do Órgão Executivo. ----------- 

 

 

8. MOTO CLUBE DE S.BENTO – PROPOSTA DE APOIO 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de 

setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, foi deliberado, por 

unanimidade, atribuir ao Moto Clube de S.Bento, um subsidio no valor de 1.837,50€ 

  

Comissão de Festas de Nª Sra. dos Prazeres 
– Mina da Orada 
 

 
767,00 € 

 
Comissão não constituída 

 

Associação da Comissão de Festas em 
honra de Nª Sra. da Consolação – Brinches 
 

 
4 578,00 € 

 

 
Comissão constituída 

 

Comissão de Festas Santas Cruzes – Vila 
Nova de S. Bento 
 

 
7 644,00 € 

 

 
Comissão constituída 

Associação de Festas em honra de Nª. Sra. 
de Fátima – A-do-Pinto 
 

 
3 070,00 € 

 

 
Comissão não constituída 

 

Comissão de Festas Ascensão do Senhor – 
Vale de Vargo 
 

 
4 436,00 € 

 

 
Comissão constituída 

Comissão de Festas do Crespo 
 

 
224,00 € 

 

 
Comissão constituída 

Associação da Comissão de Festas em 
honra de Nª Sra. da Consolação  
Festas de Nª Sra. das Neves – Brinches 
 

 
4 578,00 € 

 
Comissão constituída 

 

Comissão de Festas Santa Maria – Vales 
Mortos 
 

 
1 343,00 € 

 

 
Comissão não constituída 

Comissão de Festas S. Luís e Santíssimo 
Sacramento – Pias 
 

 
7 204,00 € 

 

 
Comissão não constituída 

Comissão de Festas Santa Iria 
 

2 686,00 € 
 

 
Comissão não constituída 

 

TOTAL DO PREVISTO APOIO 2020 
 

 
Proposta subsidio a atribuir – 
 46 384,00 € + Custo das Iluminações e 
fogo-de-artifício (Festividades em Honra 
de Nossa Senhora de Guadalupe). 
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(mil, oitocentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), para apoio às despesas 

com o piloto Jaime Coelho, nas várias provas do Campeonato Nacional de Velocidade, 

categoria superstock 600.  

O Sr. Vereador António Mariano ausentou-se durante a apreciação e votação deste 

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

 

 

9. SOCIEDADE FILARMÓNICA DE SERPA – PROPOSTA DE APOIO 

Em conformidade com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de 

setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, foi deliberado, por 

unanimidade, atribuir à Sociedade Filarmónica de Serpa um subsidio no valor de 

600,00€ (seiscentos euros), para fazer face às despesas extras, desde 2016, com 

comissões e impostos do empréstimo  ao Millenium BCP, referente à aquisição do 

imóvel/sede.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. FUTEBOL CLUBE DE SERPA – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO PARA 

AQUISIÇÃO DE VIATURA USADA 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de 

setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo (capítulo III, secção II, 

artigo 20.º), foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Futebol Clube de Serpa, um 

subsidio no valor de 10.462,50€ (dez mil, quatrocentos e sessenta e dois euros e 

cinquenta cêntimos), correspondente a 75% da fatura apresentada: 

 



 

                                                                      Ata n.º 2 – 23/01 

 
 
2020 

 

 17 

 

O Sr. Vice-Presidente ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se 

encontrar impedido, nos termos da lei. --------------------------------------------------------------------------- 
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11. PEDIDO DE PARECER SOBRE PROJETO DE EMPARCELAMENTO SIMPLES 

(PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “FONTE DA BAINA”, EM SERPA) – 

REQUERENTE: CARLOS FERNANDO GRAÇA PEREIRA  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, através de informação datada de 

15 do corrente mês de janeiro, refere que, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 51.º 

da Lei n.º111/2015 de 27 de Agosto, alterada pela Lei n.º 89/2019 de 3 de setembro, é 

requerido por Carlos Fernando Graça Pereira, na qualidade de proprietário do prédio 

rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º1604/19930506 

e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 217 - secção J, da (extinta) Freguesia de 

Salvador, com a área total de 2,2875 hectares, parecer do município na aquisição do 

prédio rústico confinante, da mesma natureza, denominado "Fonte da Baina", descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º1996/19961111, e inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo 218 - secção J, da (extinta) Freguesia de Salvador, 

com a área total de 2,025 hectares, resultando a operação num emparcelamento 

simples com a área total de 4,3125 hectares, enquadrando-se no disposto na alínea b) 

do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 111/2015 de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 

3 de Setembro. 

 

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa, os prédios acima referidos encontram-se 

afetos: 

Carta de Ordenamento: "Espaços Agrícolas: Espaços agrícolas de regadio" 

Carta de Condicionantes: Reserva Agrícola Nacional - RAN", "Perímetro Hidroagrícola", 

"Reserva Ecológica Nacional - REN: Área de elevado risco de erosão hídrica do solo"; 

"Recursos Hídricos: Cursos de água" 

 

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

aquisição, respeita o cumprimento da área máxima da exploração final resultante da 

operação, definida na Portaria n.º219/2016 de 9 de Agosto, alterada pela Portaria 

n.º19/2019 de 15 de Janeiro. 

 

Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos 

no n.º3 do art.º 9.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto alterada pela Lei n.º89/2019 de 

3 de Setembro, e para efeitos do estabelecido no n.º2 do art.º 9.º do mesmo diploma, 

propõem que o presente projeto de emparcelamento simples seja aprovado em reunião 

de Câmara e se proceda à emissão da certidão requerida. 

 

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

 

a) de acordo com o n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º111/2015, de 27 de agosto, alterada 

pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, informar que: 
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- o fracionamento dos novos prédios resultantes da operação de emparcelamento é 

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

 

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

está isenta de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e 

de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos termos do disposto no art.º51 da Lei 

n.º111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro. 

 

 

Planta com situação inicial do prédio  
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Planta com situação final do prédio  
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 Deliberação  

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

emitir parecer favorável à aquisição do prédio rústico denominado "Fonte da Baina", 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º1996/19961111, e 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 218 - secção J, da (extinta) Freguesia de 

Salvador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

12. PEDIDO DE PARECER SOBRE PROJETO DE EMPARCELAMENTO SIMPLES 

(PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “CRUZ DE SÃO BRÁS”, EM SERPA) – 

REQUERENTE: CARLOS FERNANDO GRAÇA PEREIRA  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, através de informação datada de 

15 do corrente mês de janeiro, refere que, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 51.º 

da Lei n.º111/2015 de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 89/2019 de 3 de setembro, é 

requerido por Carlos Fernando Graça Pereira, na qualidade de proprietário dos prédios 

rústicos descritos na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 

2846/20060726 inscrito na matriz predial rústica sob os artigos n.º215 e 280 da secção 

J, da (extinta) Freguesia de Salvador, com a área total de 12,50 hectares, parecer do 

município na aquisição do prédio rústico confinante, da mesma natureza, denominado 

"Cruz de São Brás", descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

n.º2648/20040811, e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 296 - secção J, da 

(extinta) Freguesia de Salvador, com a área total de 8750m2, resultando a operação 

num emparcelamento simples com a área total de 13,3750 hectares, enquadrando-se 

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

alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro. 

 

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa, os prédios acima referidos encontram-se 

afetos: 

- Carta de Ordenamento: "Espaços Agrícolas: Espaços agrícolas de regadio" 

- Carta de Condicionantes: Reserva Agrícola Nacional - RAN", "Perímetro 

Hidroagrícola" 

 

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

aquisição, respeita o cumprimento da área máxima da exploração final resultante da 

operação, definida na Portaria n.º219/2016 de 9 de agosto, alterada pela Portaria 

n.º19/2019 de 15 de janeiro. 

 

Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos 

no n.º3 do art.º 9.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto alterada pela Lei n.º89/2019 de 

3 de setembro, e para efeitos do estabelecido no n.º2 do art.º 9.º do mesmo diploma, 
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propõem que o presente projeto de emparcelamento simples seja aprovado em reunião 

de Câmara e se proceda à emissão da certidão requerida. 

 

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

 

a) de acordo com o n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º111/2015, de 27 de agosto, alterada 

pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, informar que: 

 

- o fracionamento dos novos prédios resultantes da operação de emparcelamento é 

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

 

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

está isenta de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e 

de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos termos do disposto no art.º51 da Lei 

n.º111/2015, de 27 de agosto alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro. 
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Planta com a situação inicial do prédio  
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Planta com a situação final do prédio 

 

 

 Deliberação  

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

emitir parecer favorável à aquisição do prédio rústico denominado "Cruz de São Brás", 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 2648/20040811 e 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 296 - secção J, da (extinta) Freguesia de 

Salvador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. PEDIDO DE PARECER SOBRE PROJETO DE EMPARCELAMENTO SIMPLES 

(PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “PEDREIRA”, ARTIGO 28.º SECÇÃO C, EM VILA 

VERDE DE FICALHO) – REQUERENTE: BENTO TERESA SARGENTO 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, através de informação datada de 

13 do corrente mês de janeiro, refere que, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 7.º 

e do n.º2 do artigo 9.º da Lei 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 

de 3 de Setembro (Regime Jurídico da Estruturação Fundiária), é requerido por Bento 

Teresa Sargento, parecer do município na aquisição de prédio rústico confinante, da 

mesma natureza, denominado "Pedreira", descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Serpa sob o n.º 573/19901102, e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º28 

- secção C, da Freguesia de Vila Verde de Ficalho, com a área total de 3,55 hectares, 

confinante com o prédio rústico denominado “Pedreira”, do qual é proprietário, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º2696/20190611 e inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo n.º36 - secção C, da Freguesia de Vila Verde de 

Ficalho, com a área total de 5875m2, resultando a operação num emparcelamento 

simples com área total de 4,1375 hectares, enquadrando-se no disposto na alínea b) 

do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º111/2015 de 27 de Agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 

de 3 de Setembro. 

 

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa, os prédios acima referidos encontram-se 

afetos: 

- Carta de Ordenamento: "Espaços Agrícolas: Espaços agrossilvopastoris" 

- Carta de Condicionantes: "Reserva Ecológica Nacional - REN: Áreas de elevado risco 

erosão hídrica do solo", "Recursos Hídricos: Cursos de água", "Zona de Especial 

Conservação: Guadiana/ Moura - Barrancos" e "Zona de Proteção Especial: Mourão-

Moura-Barrancos/ Vale do Guadiana" 

 

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

aquisição, respeita o cumprimento da área máxima da exploração final resultante da 

operação, definida na Portaria n.º219/2016 de 9 de agosto, alterada pela Portaria 

n.º19/2019 de 15 de Janeiro. 

 

Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos 

no n.º3 do art.º 9.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de Agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 

de 3 de setembro, e para efeitos do estabelecido no n.º2 do art.º 9.º do mesmo 

diploma, propõem que o presente projeto de emparcelamento simples seja aprovado 

em reunião de Câmara e se proceda à emissão da certidão requerida. 
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A certidão a emitir pelo Município deverá conter, ainda, a seguinte informação: 

 

a) de acordo com o n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º111/2015 de 27 de agosto, alterada 

pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, informar que: 

- o fracionamento dos novos prédios resultantes da operação de emparcelamento é 

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

 

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

está isenta de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e 

de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos termos do disposto no art.º51 da Lei 

n.º111/2015, de 27 de agosto na sua atual redação. 
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Planta com situação inicial do prédio  
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Planta com situação final do prédio  
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 Deliberação  

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

emitir parecer favorável à aquisição do prédio rústico denominado "Pedreira", descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 573/19901102, e inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo n.º 28 - secção C, da Freguesia de Vila Verde de 

Ficalho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. PEDIDO DE PARECER SOBRE PROJETO DE EMPARCELAMENTO SIMPLES 

(PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “PEDREIRA”, ARTIGO 27.º SECÇÃO C EM VILA 

VERDE DE FICALHO) – REQUERENTE: BENTO TERESA SARGENTO 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, através de informação datada de 

13 do corrente mês de janeiro, refere que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º 

e do n.º2 do artigo 9.º da Lei 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 

de 3 de Setembro (Regime Jurídico da Estruturação Fundiária), é requerido por Bento 

Teresa Sargento, parecer do município na aquisição de prédio rústico confinante, da 

mesma natureza, denominado "Pedreira", descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Serpa sob o n.º1022/19950309, e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º27 

- secção C, da Freguesia de Vila Verde de Ficalho, com a área total de 4,1625 

hectares, confinante com o prédio rústico denominado "Pedreira", do qual é 

proprietário, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

n.º757/19920414, e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º363 - secção C, da 

Freguesia de Vila Verde de Ficalho, com a área total de 2,45hectares, resultando a 

operação num emparcelamento simples com área total de 6,6125 hectares, 

enquadrando-se no disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º111/2015 de 

27 de Agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro. 

 

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa, os prédios acima referidos encontram-se 

afetos: 

- Carta de Ordenamento: "Espaços Agrícolas: Espaços agrossilvopastoris" 

- Carta de Condicionantes: "Reserva Ecológica Nacional - REN: Área de elevado risco 

de erosão hídrica do solo"; "Recursos Hídricos: Cursos de água" e "Zona de Proteção 

Especial: Mourão-Moura-Barrancos/ Vale do Guadiana" 

 

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

aquisição, respeita o cumprimento da área máxima da exploração final resultante da 

operação, definida na Portaria n.º219/2016 de 9 de Agosto, alterada pela Portaria 

n.º19/2019 de 15 de Janeiro. 

 

Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos 
no n.º3 do art.º 9.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de Agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 
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de 3 de Setembro, e para efeitos do estabelecido no n.º2 do art.º 9.º do mesmo 
diploma, propõem que o presente projeto de emparcelamento simples seja aprovado 
em deliberação de reunião de Câmara e se proceda à emissão da certidão requerida. 
 
A certidão a emitir pelo Município deverá, ainda, conter a seguinte informação: 
 
a) de acordo com o n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º111/2015 de 27 de Agosto, alterada 
pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, informar que: 
- o fracionamento dos novos prédios resultantes da operação de emparcelamento é 
proibido durante um período de 15 (quinze) anos contando a partir do seu registo; 
 
b) informar que a transmissão resultante das operações de emparcelamento simples 
está isenta de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e 
de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos termos do disposto no art.º51 da Lei 
n.º111/2015, de 27 de agosto na sua atual redação. 
 

Planta com a situação inicial do prédio  

~~ 
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Planta com a situação final do prédio  

 

 

 

 

 Deliberação  

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

emitir parecer favorável à aquisição do prédio rústico denominado "Pedreira", descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º1022/19950309, e inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo n.º 27 - secção C, da Freguesia de Vila Verde de 

Ficalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. CEDÊNCIA DE VIATURAS ÀS ESCOLAS – ATRIBUIÇÃO DE PLAFOND PARA O ANO 

CIVIL DE 2020 

O Gabinete de Ação Social e Educação, para concretização dos apoios às visitas de 

estudo efetuadas pela Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa e pelos 

Agrupamentos de Escola nº 1 e nº 2, à semelhança do ano civil anterior, propõe a 

manutenção dos critérios associados à disponibilidade de transporte, introduzindo 

normativos para a concretização dos respetivos pedidos, dentro e fora do concelho: 

 

- Visitas a efetuar fora do concelho: 100Kms para cada turma em funcionamento 

no ano letivo 2019/2020, e para todos os níveis de ensino, de acordo com 

disponibilidade de recursos (viatura e motorista). Poderá a CMSerpa optar pelo 

aluguer de viatura, caso indisponibilidade para resposta interna e quando dentro do 

plafond de Kms gratuito. 

 

- Visitas a efetuar dentro do concelho: Para as turmas do Pré-Escolar e do 1º 

ciclo da rede pública do concelho, sem limite de Kms, de acordo com 

disponibilidade de recursos (viatura e motorista), e a realizar da seguinte forma: 

Terças-feiras: turmas do Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa; 

 Quintas-feiras: turmas do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

 

As escolas (Agrupamentos e Escola Profissional) devem enviar à Autarquia a 

planificação com o calendário das visitas perspetivadas, nos meses de janeiro e de 

setembro, para, respetivamente, os períodos de janeiro-junho e jetembro-jezembro; ou, 

na sua impossibilidade, por período escolar (no decurso da 1ª semana de cada período 

letivo), para análise da viabilidade de execução dos pedidos. 

Os pedidos devem dar entrada na Autarquia com a antecedência mínima de duas 

semanas (10 dias úteis), relativamente à data da 1ª visita. 

Compete a cada escola/agrupamento de escolas a gestão interna de planificação e 

distribuição das respetivas visitas de estudo por cada turma e ano de ensino. 

 

 

 Deliberação  

De acordo com o número de turmas em funcionamento no ano letivo 2019/2020 e de 

harmonia com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os 

seguintes plafonds de quilómetros, para visitas a efetuar fora do concelho: 
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Nº turmas - Ano letivo 2019/2020        

Agrupamento/Escol
a 

Nº 
Turmas 

Pré-
Escolar 

Nº turmas 
1º Ciclo 

Nº 
turmas 
2º Ciclo 

Nº turmas 
3º Ciclo 

Nº turmas 
Secundário 

e 
Profissiona

l 

Total 100 Km por turma 

       Custo a 0% Custo a 
50% 

Custo a 
100% 

Agrupamento 
Escolas nº 1 Serpa 

10 19 11 15 0 55 0-5500 Km 5501 a 
11002 Km 

>11002 Km 

Agrupamento 
Escolas º 2 Serpa 

5 6 4 11 11 37 0-3700 Km 3701 a 
7402 

>7402 

Escola Profissional 
Desenvolvimento 
Rural Serpa 

0 0 0 0 12 12 0-1200 Km 1201 a 
2402 

>2402 

 

 

 

16. REVISÃO DO CÓDIGO DE REGULAMENTO E POSTURAS DO MUNICÍPIO DE 

SERPA (TITULO V, SECÇÃO III – NORMAS URBANÍSTICAS E ARQUITETÓNICAS), 

SUBSECÇÃO II – CONDIÇÕES ESTÉTICAS) 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica, Dr. Rui Costa, em informação datada de 17 do corrente mês de janeiro, refere 

que, por deliberação de Câmara, proferida em reunião realizada em 26 de junho de 

2019, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea k), do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, foi determinado dar início ao procedimento de Revisão do 

Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa, Titulo V, Capitulo I, Secção 

III (normas urbanísticas e arquitetónicas), Subseção II (Condições Estéticas), artigos 

620º a 631º. 

Foi publicitado o Aviso n.º 8/DAFRHAJ/2019, de 01 de agosto de 2019, para 

constituição de interessados e apresentação de contributos, em cumprimento do 

disposto no artigo 98.º do Código de Procedimento Administrativo, cujo prazo decorreu 

sem que tivessem sido apresentados quaisquer contributos. 

O projeto de Revisão do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa, foi 

apreciado e aprovado em reunião do órgão executivo, realizada em 18 de setembro de 

2019 e foi publicitado no DR. n.º 198 - 2ª série, de 15 de outubro de 2019, e nos locais 

públicos do costume, pelo Edital n.º 15/DAFRHAJ/2019, de 26 de setembro. 

Decorrido o prazo de audiência e apreciação pública, ao abrigo do disposto no artigo 

101º do Código Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 

07 de janeiro, não foram apresentados comentários ou quaisquer contributos. 
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Assim, propõe-se que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas no 

artigo 241º, da Constituição da República Portuguesa, tendo em consideração os 

artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código de Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e, de acordo com o disposto no artigo 33º, 

n.º 1, alínea k), conjugado com o artigo 25º, n.º 1 alínea g), ambos do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, Estatuto das Entidades Intermunicipais, e Regime Jurídico da 

Transferência de Competências do Estado para as Autarquias Locais e para as 

Entidades Intermunicipais e do Regime do Associativismo Autárquico, aprovado pela 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeta à aprovação da Assembleia Municipal, a 

Revisão do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa, Titulo V, 

Capitulo I, Secção III (normas urbanísticas e arquitetónicas), Subseção II (Condições 

Estéticas), artigos 620º a 631º.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos 

termos do artigo 241º, da Constituição da República Portuguesa, tendo em 

consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e, de acordo 

com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea k), conjugado com o artigo 25º, n.º 1 alínea 

g), ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal, a seguinte Revisão do Código de Regulamento e Posturas do 

Município de Serpa, Titulo V, Capitulo I, Secção III (normas urbanísticas e 

arquitetónicas), Subseção II (Condições Estéticas), artigos 620º a 631.º: 

 

Revisão do Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa 

Nota justificativa 

Verificando-se a necessidade de promover, num processo célere, a revisão sucinta das 

matérias contidas no Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, 

Título V, Capítulo I, Secção III (Normas urbanísticas e arquitetónicas), subsecção II 

(Condições Estéticas), artigos 620.º a 631.º, com manifesto benefício para o 

funcionamento dos Serviços Municipais e no interesse dos Munícipes, foi iniciado o 

respetivo processo de Revisão, por deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 26 

de junho de 2019. 

Decorrido o prazo para constituição de interessados e apresentação de contributos 

sem que tivessem sido recebidos quaisquer contributos ou se tenham constituído 

interessados, considerando as razões expostas e, no uso das competências previstas 

no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, tendo em consideração os 

artigos 99.º, 100.º e 101.º, todos do Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
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pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, foi o projeto de Revisão do Código de 

Regulamento e Posturas do Município de Serpa apreciado pela Câmara Municipal, na 

reunião de 18 de setembro de 2019. 

O Projeto de Revisão foi objeto de audiência e apreciação pública, ao abrigo do 

disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, por um período de 

30 (trinta) dias, contados da publicitado no DR. n.º 198 - 2ª série, de 15 de outubro de 

2019, não tendo sido apresentados quaisquer contributos ou observações. 

De harmonia com o disposto no artigo 33.º n.º 1, alínea k), conjugado com o artigo 25.º 

n.º 1, alínea g), ambos do Regime Jurídico Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Estatuto das Entidades Intermunicipais, e 

Regime Jurídico da Transferência de Competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as Entidades Intermunicipais e do Regime do Associativismo Autárquico, 

a presente Revisão do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa, 

Titulo V, Capitulo I, Secção III (normas urbanísticas e arquitetónicas), Subseção II 

(Condições Estéticas), artigos 620º a 631º, foi apreciada na reunião da Câmara 

Municipal de Serpa, realizada no dia … / … / ……, e aprovada pela Assembleia 

Municipal na sessão ordinária realizada no dia … / … / … 

 

TÍTULO V 

Edificações 

CAPÍTULO I 

Operações Urbanísticas 

SECÇÃO III 

Normas Urbanísticas e Arquitetónicas 

SUBSECÇÃO II 

Condições Estéticas 

 

Artigo 620.º 

Condições estéticas especiais 

1 — (Inalterado) 

2 — As formas, qualidade e cor dos materiais a aplicar obedecem ao seguinte: 

   a) Telhados: 

i) Tipo de telhas — deve ser utilizada a telha tradicional, canudo ou lusa (aba e 

canudo) de barro vermelho; 

ii) Para as edificações afetas ao uso agrícola, pecuário, florestal ou industrial, 

localizadas fora dos perímetros urbanos ou em zonas industriais ou de 

atividades económicas, e para as edificações de comércio/serviço de media ou 

de grande dimensão, admite -se, em casos devidamente justificados, o uso de 

outros materiais na cobertura. 

iii) Beirado — só é permitida a aplicação de telha de canudo, de barro vermelho. 
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   b) (Inalterado) 

3 — (Inalterado) 

Artigo 621.º 

Vãos 

1 — Nas edificações novas ou em obras de ampliação ou de alteração, as janelas 

devem ser preferencialmente de forma quadrada ou retangular sendo a dimensão 

maior ao alto, salvaguardando as situações devidamente justificadas. 

2 — (Inalterado) 

3 — Os materiais dos caixilhos devem ser, por ordem de preferência, a madeira, o 

alumínio termolacado, o policloreto de vinilo (PVC) e o ferro, sendo permitidas como 

cores o castanho escuro, o verde escuro, o vermelho escuro, o cinza ou o branco mate. 

4 — Não é permitida a existência no mesmo edifício de caixilharia de diferentes 

materiais e cores, exceto se se tratar de espaços funcionais diferenciados técnica e 

esteticamente justificados ou desde que não fique comprometida a unidade de 

tratamento arquitetónica do conjunto do edificado ou do edifício isolado. 

5 — (Inalterado) 

6 — (Inalterado) 

7 — (Inalterado) 

8 — (Inalterado) 

9 — Os gradeamentos das janelas, varandas ou janelas de sacada devem ser 

preferencialmente de ferro e pintados em preto, cinza, verde escuro ou branco. 

 

 

 

Artigo 622.º 

(Inalterado) 

 

Artigo 623.º 

Revestimentos e cores exteriores 

1 — (Inalterado) 

2 — (Inalterado) 

3 — (Inalterado) 

4 — Para as edificações afetas ao uso agrícola, pecuário, florestal ou industrial, 

localizadas fora dos perímetros urbanos ou em zonas industriais ou de atividades 

económicas, e para as edificações de comércio/serviço de media ou grande dimensão, 

poderão ser aceites outros revestimentos e cores exteriores, devidamente justificados, 

com base na atividade a desenvolver e no enquadramento da envolvente. 

5 — O uso de soco ou lambril, bem como de cunhais, alizares, barras, cornijas e outros 

elementos ornamentais está condicionado às características arquitetónicas e estéticas 
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do conjunto e da envolvente imediata edificada ou natural, só podendo ser em reboco 

saliente do resto da fachada, pintado nas cores, branco, cinzento ou ocre. 

6 — Em situações de preexistências devidamente comprovadas poderão ser aceites 

outras cores, nomeadamente a cor azul, mediante apresentação e apreciação da 

paleta de cores. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
17. PARECER SOBRE AUMENTO DE COMPARTES (PRÉDIOS RÚSTICOS, EM VILA 

NOVA DE S.BENTO) – REQUERENTE: JOANA RAQUEL PRIOR NETO 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, vem a requerente 

solicitar a emissão de certidão de aumento de compartes, nos termos do artigo 54.º da 

Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com a redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, 

decorrente da partilha por óbito de Albérico Alexandre Nunes de Figueiredo e Maria 

Nazaré Ventura Figueiredo ou Maria Nazaré Figueiredo, aos interessados (seus netos), 

Ana Nazaré Macias Ventura de Figueiredo e João Filipe Macias Ventura de Figueiredo 

(filhos do herdeiro falecido Albérico Ventura Nunes de Figueiredo), em partes iguais. 

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

Parecer Favorável ao aumento de compartes dos seguintes prédios: 

 

- Prédio rústico, denominado "Vale de Gueichas", sito ao artigo 63, da secção L, da 

freguesia de Vila Verde de Ficalho, com a área total de 4,5500 hectares; 

 

- Prédio rústico, denominado "Vidigueira", sito ao artigo 144, da secção H, da (extinta) 

freguesia de Vila Nova de São Bento, com a área total de 1,4750 hectares; 

 

- Prédio rústico, denominado "Poço Bom", sito ao artigo 143, da secção H, da União de 

Freguesia de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com a área total de 0,4250 

hectares; 

 

- Prédio rústico, denominado "Poço Bom", sito ao artigo 142, da secção H, da (extinta) 

freguesia de Vila Nova de São Bento, com a área total de 0,2250 hectares; 

 

- Prédio rústico, denominado "Poço Bom", sito ao artigo 140, da secção H, da (extinta) 

freguesia de Vila Nova de São Bento, com a área total de 0,6000 hectares; 

 

- Prédio rústico, denominado "Poço Bom", sito ao artigo 139, da secção H, da (extinta) 

freguesia de Vila Nova de São Bento, com a área total de 2,5375 hectares, na 

proporção de : 

 

- ½ para Ana Nazaré Macias Ventura de Figueiredo; 
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- ½ para João Filipe Macias Ventura de Figueiredo. 

 

A situação, decorre da partilha de bens provenientes de herança e a referida 

transmissão não visa, nem resulta 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 

64/2003, de 23 de Agosto 

 

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 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.º70/2015 

de 16 de julho). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

emitir parecer favorável ao aumento de compartes dos seguintes prédios: 

 

- Prédio rústico, denominado "Vale de Gueichas", sito ao artigo 63, da secção L, da 

freguesia de Vila Verde de Ficalho, com a área total de 4,5500 hectares; 

 

- Prédio rústico, denominado "Vidigueira", sito ao artigo 144, da secção H, da (extinta) 

freguesia de Vila Nova de São Bento, com a área total de 1,4750 hectares; 

 

- Prédio rústico, denominado "Poço Bom", sito ao artigo 143, da secção H, da União de 

Freguesia de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com a área total de 0,4250 

hectares; 

 

- Prédio rústico, denominado "Poço Bom", sito ao artigo 142, da secção H, da (extinta) 

freguesia de Vila Nova de São Bento, com a área total de 0,2250 hectares; 

 

- Prédio rústico, denominado "Poço Bom", sito ao artigo 140, da secção H, da (extinta) 

freguesia de Vila Nova de São Bento, com a área total de 0,6000 hectares; 

 

- Prédio rústico, denominado "Poço Bom", sito ao artigo 139, da secção H, da (extinta) 

freguesia de Vila Nova de São Bento, com a área total de 2,5375 hectares, na 

proporção de : 

 

- ½ para Ana Nazaré Macias Ventura de Figueiredo; 

- ½ para João Filipe Macias Ventura de Figueiredo. 
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18. PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERPA E A ASSOCIAÇÃO 

MUSICAL DO ALGARVE 

De acordo com a proposta da Divisão de Cultura e Património, em informação datada 

de 17 de janeiro do corrente ano (doc. SGD 2293/2019), a Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade, concordar com o teor do seguinte protocolo, a celebrar com a 

Associação Musical do Algarve: 

 

Protocolo 

 

Entre a Associação Musical do Algarve, associação de carácter cultural sem fins 

lucrativos, constituída em 12 de Março de 2002, por escritura lavrada no 2.º Cartório 

Notarial de Faro, a fls. 10 a 12, do livro de notas para escrituras diversas n.º 3F e 

sujeita a publicação em Diário da República, III série, n.º 125, datado de 31 de Maio de 

2012, com sede na Rua João Brito Vargas, Casa das Figuras, em Faro, titular do 

N.I.P.C. 506 034 585, neste ato representada por Maria de Lurdes Cabral e José 

Carlos Ferreira, respetivamente Presidente e Diretor Executivo, com poderes para o 

ato nos termos dos artigos vigésimo terceiro e vigésimo quarto dos respetivos 

estatutos, doravante designada apenas por Associação, 

 

E, 

 

O Município de Serpa, NIPC 501 112 049, com sede na Praça da República 7830-389 

Serpa, neste ato representado por Sua Excelência o Presidente da Câmara, Tomé 

Alexandre Martins Pires, com poderes para o ato nos termos de competência própria, 

adiante designado por Associado Apoiante, 

 

Considerando que a Associação tem por objeto, nos termos do artigo terceiro dos 

respetivos estatutos, promover, dinamizar e divulgar a atividade cultural e artística, em 

particular no Algarve e Alentejo e no estrangeiro, designadamente através da 

realização e divulgação de espetáculos musicais, músico-teatrais ou multimédia de 

cariz cultural, com vista à difusão da música orquestral, da música de câmara e da 

música para instrumentos solistas bem como gerir a orquestra profissional, 

denominada Orquestra Clássica do Sul; 

 

Considerando, também, que as atividades da Associação são financiadas 

essencialmente pelas contribuições da Secretaria de Estado da Cultura, dos 

associados apoiantes e dos restantes associados; 

 

Considerando, ainda, que o Município de Serpa é um Associado Apoiante, nos 

termos dos artigos quarto e sétimo dos estatutos da Associação, e que enquanto tal 
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reconhece que o elevado valor da ação cultural e artística desenvolvida pela 

Associação impõe o seu suporte financeiro continuado, com vista a garantir a 

estabilidade económica e material indispensável à prossecução dos seus objetivos; 

 

é celebrado o presente protocolo entre a Associação e o Município de Serpa na 

qualidade de Associado Apoiante, com efeitos a partir do dia 1 de Janeiro 2020, 

que estabelece as contribuições e contrapartidas de cada um dos outorgantes, 

nos termos e condições previstos nas cláusulas seguintes e resultantes dos 

Estatutos da Associação Musical do Algarve que se juntam em anexo: 

 

 

Cláusula primeira 

Obrigações e contrapartidas do Município de Serpa 

 

1. O Município de Serpa, enquanto Associado Apoiante, obriga-se perante a 

Associação a: 

a) Prestar à referida Associação, a título de contribuição anual ordinária, nos 

termos da alínea b) do número três do artigo sétimo e do número cinco do artigo 

décimo sexto dos estatutos da Associação, a importância anual líquida de 

€6,000.00 (seis mil euros); 

b) Efetuar a sua contribuição em quatro prestações trimestrais e iguais, no valor 

de €1,500.00 (mil e quinhentos euros) cada, vencendo-se cada uma no primeiro 

dia útil de cada trimestre.  

c) Da contribuição a que se referem as alíneas anteriores resulta a atribuição ao 

Município dos direitos previstos nos Estatutos da Associação Musical do 

Algarve, enquanto Associado Apoiante, e em especial do direito de voto, nos 

termos dos artigos sétimo e décimo sexto, números cinco e seis, do direito de 

eleição para os órgãos sociais e do direito de informação, ambos nos termos do 

artigo sétimo dos Estatutos da Associação Musical do Algarve.  

 

2. O Município de Serpa atribui ao presente protocolo o número de cabimento 

20897/2020, nos termos e para os efeitos da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro.” 

 

3. Como contrapartida da contribuição prevista do número um da presente cláusula, o 

Município de Serpa tem direito, de acordo e no âmbito da atividade musical agendada 

para cada temporada artística, à realização pela Orquestra Clássica do Sul de: 

- Concerto de caráter educacional e virado para o público estudantil, num dia da 

semana da parte da tarde (concerto incorporado no Ciclo de Concertos Pedagógicos 

da OCS); 

Data: 15 maio de 2020; 
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- Concerto clássico, no Ciclo Promenade, para a população em geral. Os concertos 

serão realizados de acordo e no âmbito da atividade musical agendada para cada 

temporada artística. 

Data: 5 dezembro de 2020; 

 

4. Adicionalmente, o Município de Serpa terá, como contrapartidas da contribuição a 

que se refere o número um da presente cláusula, direito a:  

a) Figurar como entidade financiadora da Associação Musical do Algarve em 

todas as manifestações artísticas e em todos os locais onde a Associação 

desenvolva as suas atividade. 

b) Ver incluído o seu nome, na qualidade de Associado Apoiante, em toda a 

documentação escrita, audiovisual e multimédia destinada à promoção das 

atividades da Associação e da Orquestra Clássica do Sul.  

c) Que seja garantido o transporte dos músicos e equipamento técnico para o 

local dos concertos referidos no número três da presente cláusula sem custo. 

 

 

Cláusula segunda 

Obrigações da Associação 

 

1. A Associação obriga-se, através da sua Direção, a prestar as contrapartidas 

previstas na cláusula anterior ao Município de Serpa. 

2. Além do disposto no número anterior, a Associação compromete-se, também, pela 

sua Direção, a apresentar ao Município de Serpa um plano estratégico anual sobre as 

ações a desenvolver com vista à realização de espetáculos e outros eventos, bem 

como, sobre as formas de captação de outros financiamentos e parcerias com 

entidades terceiras. 

 

Cláusula terceira 

Realização de espetáculos 

1. Sem prejuízo do dever de colaboração da Associação, o Município de Serpa, nas 

manifestações culturais a que tem direito, a título exclusivo ou principal, assume a 

responsabilidade pela obtenção dos espaços para a realização dos espetáculos e 

cobertura dos respetivos custos, bem como, pela regularidade legal do licenciamento 

dos referidos espaços e das condições de realização do espetáculo; 

2. Por conveniência dos outorgantes, as contrapartidas e condições referentes aos 

espetáculos podem ser alteradas, total ou parcialmente, para ações culturais de outro 

tipo, a determinar casuisticamente. 
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Cláusula Quarta 

Vigência do protocolo 

O presente protocolo vigora de 1 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. 

 

Cláusula Quinta 

Resolução do Protocolo 

1. O incumprimento, por qualquer dos outorgantes, das obrigações e contrapartidas a 

que se vinculam nos termos do presente protocolo, confere aos mesmos o direito à 

respetiva resolução com efeitos imediatos, mediante comunicação fundamentada da 

sua intenção, por correio registado. 

2. A resolução do presente protocolo fundada no incumprimento das respetivas 

obrigações por parte de qualquer dos outorgantes confere ao outro outorgante a 

desvinculação das suas obrigações que à data não se encontrem vencidas.  

 

§ Único 

O presente protocolo é feito em duplicado e foi, depois de lido e de tomado fundado 

conhecimento do seu teor integral, livremente assinado pelos representantes dos dois 

outorgantes com poderes para o ato. 

 

Faro, 22 de fevereiro de 2019 

 

Os Outorgantes, 

 

Pela Associação Musical do Algarve 
A Presidente da Direção 
 
 
Maria de Lurdes Cabral 
O Diretor Executivo 
 
 
José Carlos Ferreira 
Pelo Município de Serpa 

 

O Presidente da Câmara 

(Tomé Alexandre Martins Pires) 

 

 Intervenções  

Interveio o Sr. Vereador Manuel Soares para questionar sobre as motivações para a 

celebração deste protocolo, dado que se trata de uma associação do Algarve, tendo a 

Sr.ª Vereadora Odete Borralho informado que, embora estejam sedeados no Algarve, é 
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uma associação que integra muitos músicos do Alentejo e apresentam uma boa 

proposta para a realização de concertos na Feira do Livro e no Natal e sendo um 

protocolo com uma associação, a Câmara não terá que pagar o IVA, pelo que, os 

custos com os espetáculos serão menores. --------------------------------------------------------- 

 

 

19. PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS   

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de 

Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica: 

 

«Proposta de abertura de diversos procedimentos concursais. 

a) Para recrutamento com contrato por tempo indeterminado, de: 

- Um Técnico Superior (arqueologia);  

- Um Técnico Superior (Recursos Hídricos); 

- Cinco Assistentes Operacionais (Administrativos). 

 

b) Para recrutamento com contrato a termo resolutivo certo, de: 

- Um Técnico Superior (Engenharia mecânica); 

- Um Técnico Superior (Serviço Social); 

- Um Técnico Superior (Urbanismo); 

- Dois Assistentes Operacionais (Pintor); 

- Dez Assistentes Operacionais (Pedreiros); 

- Dois Assistentes Operacionais (Calceteiros); 

- Seis Assistentes Operacionais (Cantoneiros de Limpeza). 

 

Considerando: 

1- Que o artigo 30º da Lei Geral do Trabalho em Função Públicas (Lei n.º 35/2014, 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 deve ser feito por tempo indeterminado 

ou a termo, consoante a natureza permanente ou transitória da atividade; 

 

2- Que os princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à atividade 

municipal, que implicam a racionalização e a economia de meios, e designadamente 

por razões de celeridade, economia processual e aproveitamento dos atos numa 

lógica de contenção de custos, o recrutamento seja destinado também a candidatos 

que não possuam relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 

previamente estabelecida, no estrito cumprimento da legislação em vigor, 

concretamente, o cumprimento do estabelecido no n.º 3 e seguintes do artigo 30.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 
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3- Que nos termos do artigo 37º, n.º 1, al. d) da Lei suprarreferida, o recrutamento 

deverá estabelecer como preferência base os candidatos aprovados com relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, de 

entre os quais, em primeiro lugar os que estiverem em regime de requalificação, e 

em última análise e esgotados todas as possibilidades, os candidatos sem vínculo 

de emprego público previamente estabelecido. 

 

4- Os postos de trabalho em apreço encontram-se previstos no Mapa de Pessoal para 

o ano de 2020, aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 28 de novembro 

de 2019; 

 
 

5- O presente pedido foi objeto das informações de cabimento prévio com o numero 

sequencial 16567 (procedimentos para recrutamento com contrato por tempo 

indeterminado) e numero sequencial 16570 (procedimentos para recrutamento com 

contrato a termo resolutivo certo), conforme solicitado pelos documentos I. 

280/2020; I. 381/2020 e I. 383/2020, do SGD, que se anexam; 

 

6- O Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na redação atualizada da Lei  n.º 

80/2013, de 28 de novembro (diploma legal que procedeu à aplicação e adaptação à 

Administração Local da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, Lei de Vínculos, 

Carreiras e Remunerações, nomeadamente no que se refere às competências 

administrativas dos respetivos órgãos, parcialmente revogada pela Lei n.º 35/ 2014 

de 20 de junho) 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 n.º 35/2014 de 20 de junho é precedido de aprovação do respetivo órgão 

executivo; 

 

Propõe-se: 

1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de 

setembro, que a Câmara Municipal autorize a abertura dos procedimentos 

concursais infra, tendo em vista a constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, uma vez que a necessidade que sustenta esta 

contratação é de carácter permanente, para recrutamento de: 

 

- Um Técnico superior (arqueologia) para a Divisão de Cultura e Património, 

para satisfação de necessidades permanentes, que visa dotar a Divisão, de uma 

valência essencial ao desenvolvimento das suas competências, consolidando-se 
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assim, um lugar que vem sendo ocupado por um técnico superior em regime de 

contrato de trabalho a termo certo. 

 

- Um Técnico superior (recursos hídricos) para a Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, para satisfação de necessidades permanentes, constituindo uma 

valência essencial ao desenvolvimento das suas competências, confirmando-se 

assim, o lugar que vem sendo ocupado por um técnico superior em regime de 

contrato de trabalho a termo certo. 

 

- Cinco Assistentes Operacionais (Administrativos) para a Gabinete de Apoio 

ao Executivo e Órgãos Municipais; Gabinete Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude; Divisão de Desenvolvimento Económico; Divisão da Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, para fazer face à necessidade 

de diversos serviços, por força do aumento do volume de trabalho.  

 

2 - Na senda da mesma justificação legal, proponho que a Câmara Municipal autorize 

ainda a abertura dos procedimentos concursais infra, tendo em vista a constituição 

de relação jurídica de emprego público por tempo determinado, uma vez que as 

necessidades que sustentam estas contratações são de carácter transitório, para 

recrutamento de: 

 

- Um Técnico Superior (Engenharia mecânica) para a Divisão de Mobilidade e 

Obras Municipais, tendo em vista reforçar a equipa da secção de Estaleiro Municipal 

e Logística (Gestão de Frota), dado a dimensão da frota municipal e o atual volume 

de trabalho acumulado, justificada ainda, pela necessária formação e especialização 

dos técnicos afetos à área.  

 

- Um Técnico Superior (Serviço Social), com vista a desenvolver serviço no 

Gabinete de Ação Social e Educação, nomeadamente oficina solidária, gestão e 

apoio à loja social e dinamização da rede social, entre outras. 

 

- Um Técnico Superior (Urbanismo), para a Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, em face da cessação de funções do técnico superior que 

vinha desenvolvendo tal função. Acresce o caráter temporário do lugar pela 

transitoriedade do volume de trabalho a desenvolver e que decorre do processo em 

curso de revisão do Plano Diretor Municipal e do Plano de Urbanização de Serpa. 

 

- Dois Assistentes Operacionais (Pintor), tendo em conta o aumento de postos 
de trabalho vagos na carreira de assistente operacional para preencher 
necessidades resultantes da falta de manutenção dos equipamentos, que estão na 
alçada do município de Serpa. 



 

                                                                      Ata n.º 2 – 23/01 

 
 
2020 

 

 46 

 
- Dez Assistentes Operacionais (Pedreiros)- Para fazer face às necessidades 

da Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos e Divisão da Mobilidade e Obras 
Municipais, em resultado do volume de trabalho acumulado e projetos existentes 
visando a conservação e reabilitação de diversos equipamentos municipais  

 
- Dois Assistentes Operacionais (Calceteiro). Para fazer face às necessidades 

resultantes da falta de manutenção e reposição de calçada das ruas que estão na 
alçada do Município de Serpa. 

 
- Seis Assistentes Operacionais (Cantoneiros de Limpeza). Devido à 

implementação experimental do Projeto PAYT/PAP, que se traduz no reforço de 
pessoal para a recolha de resíduos urbanos porta a porta. 

 
 

3 - Que a Câmara Municipal determine ainda que o procedimento concursal destinar-

se-á a trabalhadores que possuam ou não vínculo de emprego público, dado que é 

fundamental para o regular funcionamento do município o preenchimento dos 

presentes postos de trabalho, considerando as funções de especial interesse público 

que os mesmos visam prosseguir, sempre de acordo com as regras de priorização 

legais e acima indicadas. 

Assim, de acordo com o supra exposto, submete-se a respetiva apreciação ao órgão 

Executivo. » ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

De acordo com o n.º 1 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura dos seguintes 

procedimentos concursais, nos termos descritos na informação acima transcrita:  

 

Recrutamento com contrato por tempo indeterminado, de: 

- Um Técnico Superior (arqueologia);  

- Um Técnico Superior (Recursos Hídricos); 

- Cinco Assistentes Operacionais (Administrativos). 

 

Recrutamento com contrato a termo resolutivo certo, de: 

- Um Técnico Superior (Engenharia mecânica); 

- Um Técnico Superior (Serviço Social); 

- Um Técnico Superior (Urbanismo); 

- Dois Assistentes Operacionais (Pintor); 

- Dez Assistentes Operacionais (Pedreiros); 

- Dois Assistentes Operacionais (Calceteiros); 

- Seis Assistentes Operacionais (Cantoneiros de Limpeza). 
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20. ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE AUTÁRQUICO, para conhecimento 

20.1. Grupo Parlamentar do PCP – Regiões administrativas 
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20.2. Grupo Parlamentar do PCP – Devolução do Imposto Municipal sobre 

Transmissão de Imóveis 
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21. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º13, 

referente ao dia 22 de janeiro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 

804.693,53 € (oitocentos e quatro mil, seiscentos e noventa e três euros e cinquenta e 

três cêntimos) e 183.596,56€ (cento e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e seis 

euros e cinquenta e seis cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações 

não orçamentais, respetivamente. --------------------------------------------------------------------- 
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Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 9 de janeiro 

«Na sequência da questão colocada pelo Sr. Vereador António Mariano na reunião de 

8 de janeiro, relativamente à alteração n.º 25 ao Orçamento da Câmara Municipal, a 

Unidade de Gestão Financeira, informa que, com o objetivo de aumentar o grau de 

execução orçamental, reduziu-se o orçamento da despesa nas diferentes rubricas, cuja 

dotação estava disponível, por contrapartida do orçamento da receita na rubrica 

13.01.99 – Outras». ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Dia 13 de janeiro  

«Sobre a questão levantada pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, em anteriores reuniões do 

Órgão Executivo, sobe a limpeza do quintal na Rua do Forte, na sequência da 

reclamação da munícipe Maria Virgínia Correia Pereira, os respetivos serviços da 

autarquia informa que, após nova deslocação ao local, no dia 25 de novembro, foi 

efetuado levantamento fotográfico (foto em anexo)do logradouro do n.º 28-A da Rua do 

Forte, em Serpa e verificaram que este já tinha sido limpo das ervas e apenas faltava 

remover todos os sobrantes que resultaram da limpeza.  

No dia 10 de janeiro, os serviços informam que a munícipe já procedeu à queima dos 

sobrantes da limpeza do logradouro, estando assim o assunto concluído.» ----------------- 

 

 

No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra o Sr. Vereador 

António Mariano para fazer referência à situação da sinalética em Pias, 

nomeadamente, a necessidade de colocação de um sinal de via sem saída, na final da 

Rua do Outeiro, pois quem sobe essa rua depara-se com as escadas do Adro e não 

pode prosseguir e há viaturas maiores que têm dificuldade em fazer a marcha atrás.  

Refere também uma situação, que já lhe foi exposta por uma munícipe, de um sinal de 

trânsito, que depois de umas obras na habitação do vizinho (perto da bomba de 

combustíveis), foi retirado e colocado junto à casa dessa munícipe e não ao centro 

como anteriormente.  

Questiona ainda sobre uma situação de existência de uns tubos pretos de canalização 

de água, junto às habitações da etnia cigana, em Pias. ------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho tomou nota das situações referidas no que diz 

respeito à sinalética e informou que, de facto, a existência da tubagem, deve-se à 

ligação que os elementos de etnia cigana fazem para levar a água para as suas 

habitações, sendo uma situação que está a ser analisada, em conjunto com outros 

problemas decorrentes da existência das habitações ilegais naquela zona de Pias.  
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A Sr.ª Vereadora Paula Pais pergunta se houve prosseguimento do pedido que existe 

para colocação de mais um ecoponto em Vales Mortos, tendo o Sr. Vereador Francisco 

Godinho informado que já foi contatada a Resialentejo, que alegou o facto de não ter 

capacidade para recolha do material de mais ecopontos, no entanto, vai sugerir que 

possa ser colocado em Vales Mortos, uma ilha, que irá ser retirada de outro local e que 

poderá resolver o problema daquela localidade.  

Aproveitou ainda para informar que o processo de recolha seletiva no centro histórico 

(o sistema Payt), está no bom caminho, tem existido uma boa aceitação e cada vez há 

mais pessoas a aderir. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Srª Vereadora Paula perguntou novamente pelo processo do funcionário da Câmara 

Municipal que pediu o horário contínuo, tendo o Sr. Vice-Presidente informado que o 

processo está a ser analisado pelo Dr. Rui Costa. ----------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares, na sequência da reunião da Assembleia de Freguesia 

de Brinches, em que participou, refere que foi levantada a questão da sinalização 

naquela freguesia, em que alguns sinais têm sido derrubados por camiões e outros 

vão-se degradando, e gostaria de saber de quem é a competência para a substituição 

dos sinais, se compete à Câmara ou à Junta de Freguesia.  

 

O Sr. Vice-Presidente informa que, no dia em que se realizou a reunião pública da 

Câmara em Brinches, foi analisada essa situação com a Junta de Freguesia e está o 

assunto a ser acompanhado e tratado em conjunto, sendo da responsabilidade da 

Câmara a cedência dos sinais e da competência da Junta a sua colocação, mas 

considerando os problemas de falta de pessoal nas freguesias e tendo a Câmara 

funcionários mais qualificados para esse serviço, será também prestado apoio na 

colocação dos sinais. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares perguntou se o processo do contrato respeitante ao 

funcionamento do Jardim Municipal de Serpa está a ser acompanhado pela Câmara, 

porque, pessoalmente, tinha mais expetativas relativamente ao funcionamento daquele 

espaço, tendo o Sr. Vice-Presidente referido que, de facto, o assunto já foi abordado 

numa reunião de coordenação e é uma situação que terá que ser acompanhada pelos 

respetivos serviços da autarquia. ---------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho, na sequência de um assunto que tinha sido 

abordado por um munícipe, o Sr. José Morgado Gomes, sobre um problema que 

existiria na ponte de Santa Iria e que o Sr. Vereador Manuel Soares perguntou pelo seu 

prosseguimento, informa que um técnico da autarquia já se deslocou ao local para 

verificar a situação e que não detetou qualquer anomalia na referida estrutura.  
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Sobre este assunto, ficou acordado que a Câmara Municipal irá enviar oficio ao 

munícipe, a dar conhecimento da informação prestada pelo técnico que se deslocou ao 

local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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:  

 

o Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

o Alterações n.º 1 e n.º 2 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

o Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 ao prédio sito na Rua da 

Revolução, n.º 40 e 46 em Vale de Vargo – Requerente: Ana Isabel da Cruz 

Soares 

o Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua 

da República, n.º 9 e n.º 9-A, em Brinches – Requerente: Josélia da Conceição 

Rodrigues Duarte Rijo 

o Associação Cultural e Recreativa de Santa iria – Proposta de apoio pontual 

o Sociedade de Instrução e Recreio 5 de outubro de Vale de Vargo – Proposta de 

apoio pontual  

o Proposta de atribuição de subsidio para as Comissões de Festas – Ano de 2020 

o Moto Clube de S.Bento – Proposta de apoio 

o Sociedade Filarmónica de Serpa – Proposta de apoio 

o Futebol Clube de Serpa – Proposta de atribuição de subsidio para aquisição de 

viatura usada 

o Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples (Prédio rústico 

denominado “Fonte da Baina”, em Serpa) – Requerente: Carlos Manuel Graça 

Pereira  

o Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples (Prédio rústico 

denominado “Cruz de São Brás”, em Serpa) – Requerente: Carlos Manuel Graça 

Pereira  

o Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples (Prédio rústico 

denominado “Pedreira”, artigo 28.º Secção C, em Vila Verde de Ficalho) – 

Requerente: Bento Teresa Sargento 

o Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples (Prédio rústico 

denominado “Pedreira”, artigo 27.º Secção C em Vila Verde de Ficalho) – 

Requerente: Bento Teresa Sargento 

o Cedência de viaturas às escolas – Atribuição de plafond para o ano civil de 2020 
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o Revisão do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa (Titulo V, 

secção III – Normas urbanísticas e arquitetónicas), Subsecção II – Condições 

estéticas) 

o Parecer sobre aumento de compartes (prédios rústicos, em Vila Nova de 

S.Bento) – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

o Proposta de protocolo entre o Município de Serpa e a Associação Musical do 

Algarve 

o Proposta de abertura de procedimentos concursais   

 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 10h15 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 Vice-Presidente da Câmara    A Secretária 

                                               
         ______________________________      __________________________ 

 (Carlos Alberto Bule Martins Alves)  Anabela Baleizão Cataluna 


