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ATA N.º 20/2020 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 14 

DE OUTUBRO DE 2020 

 

Nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 3 e artigo 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 

alterada pela Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, realizou-se na Sala de Sessões da Câmara 

Municipal, a reunião do Órgão Executivo, no dia 14 de outubro de 2020, pelas dezassete horas e 

trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 e 4 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

 

Aprovação da Ata n.º 19/2020 

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 18, relativa à reunião realizada no dia 22 de setembro, 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. Primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

2. Parque solar da Ínsua – Pedido de reconhecimento de interesse público municipal  

3. Proposta de desafetação de bens do domínio público municipal – Lote F da Zona Sul, 

em Serpa 

4. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

5. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

6. 10.ª e 11.ª Alterações ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

7. Alteração n.º 12 ao Orçamento e alteração n.º 4 ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal 

8. Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Telheiras”, em Pias (artigo 351, secção R) – Requerente: Tânia Ângelo 

9. Pedido de parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico denominado 

“Ferragiais das Almas”, em Pias – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

10. Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Horta de 

Santa Margarida”, em Serpa – Requerente: Francisco Baltazar Efigénio Palma  

11. Pedido de certidão de prédio sito na Rua das Portas de Moura, em Serpa – Requerente: 

Hélder Fernando Marques Gaboleiro 

12. Pedido de parecer sobre constituição de compropriedade dos prédios rústicos 

denominados “Uzagra” e “Barranco da Dorde”, em Vila Nova de S.Bento – Requerente: 

Joana Raquel Prior Neto 
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13. Proposta de renovação de contratos 

14. Procedimento para aquisição de gasóleo rodoviário – Repartição de encargos  

15. Anúncio n.º 24047/2020 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua João 

Valente, n.º16, em Serpa 

16. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Figueira, n.º 2 em Serpa  

17. Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio urbano onde se localiza a 

Unidade de Cuidados Continuados Integrados e Bloco Operatório, sito na Avenida 

Simon Bolivar, em Serpa – Requerente: Santa Casa da Misericórdia de Serpa 

18. Proposta de apoios à atividades regular – Época desportiva 2020/2021 

19. Proposta de apoio - “Os Vocalistas” 

20. Quinta alteração ao Loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa – II Fase 

21. Proposta de apoio financeiro – Associação de Solidariedade Social Flôr do Enxoé 

22. Proposta de apoio – Centro Social S.Jorge e N.ª Sr.ª das Pazes 

23. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

24. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 

30 de setembro do corrente ano, nos termos do artigo 25º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, deliberou, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU e as 

abstenções do PS e Coligação PSD/CDS, aprovar a primeira revisão ao Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimento da Autarquia. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Parque solar da Ínsua – Pedido de reconhecimento de interesse público municipal  

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no 

dia 30 de setembro do corrente ano, deliberou, por unanimidade, reconhecer o interesse público 

municipal, da instalação de um parque solar fotovoltaico (Parque Solar de Insua), em Pias. 

 

 

3. Proposta de desafetação de bens do domínio público municipal – Lote F da Zona 

Sul, em Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 

30 de setembro do corrente ano, deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea q) do nº1 do 

artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a desafetação do domínio público e 

integração no domínio privado de parcela de terreno com a área de 185 m2, confrontando a 
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Norte com o próprio prédio urbano edificado, sito na Rua 1º de Maio, nº1; a Sul com a rua da 

Liberdade e rua 1º de Maio; a Oeste com a rua da Liberdade e a Leste com a rua 1º de Maio.  

 

4. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 

30 de setembro do corrente ano, nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º da 

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

209/2009, de 3 de setembro, deliberou por maioria, com os votos a favor da CDU e as 

abstenções do PS e Coligação PSD/CDS, aprovar a terceira alteração ao Mapa de Pessoal. ------ 

 

 

5. 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 

Federação do Baixo 

Alentejo do Partido 

Socialista 

11509 

2020.09.25 

Utilização do Cine 

Teatro de Serpa, no 

dia 3 de outubro, 

para iniciativa 

partidária 

 

----- 

 

245,00€ 

 

Requerente: Alegria Activity S.L. 

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

«pelo documento E.10967/2020, de 15/09, vem a requerente “Alegria Activity S.L.” apresentar o 

pedido de isenção de taxas, alegando para o efeito que: 

“A Fundação “La Caixa” é uma organização sem fins lucrativos, que desde o inicio do 

século XX trabalha dia a dia para conseguir uma sociedade mais igualitária para todos 

os tipos de comunidades. Uma organização que desde o inicio gere projetos que se 

ocupam de diferentes âmbitos, tão importantes para o desenvolvimento de uma 

sociedade como a ciência, a cultura, a educação e a investigação. 

Em 2018, a Fundação “la Caixa” chega a Portugal para implementar a ação social em 

vários projetos destinados a ajudar as pessoas que mais precisam, também a primeira 

fundação em Espanha e uma das mais relevantes a nível internacional e iniciou a sua 

implantação em Portugal, fruto da entrada do BPI no Grupo CaixaBank.” 

 

Conforme resulta da documentação apresentada a requerente “Alegria Activity S.L.” é a 

responsável pela execução do projeto itinerante chamado “Creactivity”, em representação da 
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Fundação “La Caixa”, competindo-lhe a execução tanto ao nível da sua produção como da sua 

gestão integral. 

Do requerimento apresentado verifica-se que o “Creactivity oferece um contexto inovador de 

aprendizagem que consiste em desenhar e desenvolver soluções originais para problemas 

simples, utilizando diversos recursos, materiais comuns, ferramentas de baixa e alta tecnologia, 

etc.” 

Verifica-se ainda que o “Creactivity apresenta-se dentro de um autocarro que se converte numa 

unidade móvel totalmente adaptada para pessoas com mobilidade reduzida, facultando tanto o 

seu acesso como a sua participação durante a atividade.” 

É pretendido incluir o Município de Serpa no itinerário do Creactivity, nos próximos dias 16 e 17 

de novembro. 

Isto posto: 

- De acordo com o disposto no artigo 8º, n.º 2, alínea b), do Regulamento de taxas e outras 

receitas municipais, podem ser concedidas isenções e, reduções, totais ou parciais “Às 

Associações humanitárias, desportivas, culturais, recreativas, e religiosas, sem fins lucrativos, 

legalmente constituídas, quando o pagamento de taxas seja devido pelos licenciamentos e 

autorizações exigíveis para a realização de iniciativas e eventos integrados, no âmbito das suas 

finalidades estatutárias”. 

De quanto antecede e considerando a fundamentação apresentada, considero reunidos os 

requisitos para deferimento do pedido de isenção de taxas devidas, decorrentes da ocupação de 

espaço terrestre na via publica, pelo que se propõe para apreciação na próxima reunião do 

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

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

8º, n.º 2, alínea b) do regulamento de taxas e outras receitas municipais, isentar a requerente 

“Alegria Activity S.L.” do pagamento das taxas de ocupação de espaço terrestre na via pública, 

para evento a realizar em Serpa, nos dias 16 e 17 de novembro de 2020. ----------------------------- 

 

 

Requerente: Centro Social e Paroquial de Brinches 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 9 do corrente mês de outubro, 

refere que o Centro Social e Paroquial de Brinches, com sede na freguesia de Brinches, é 

entidade parceria da Rede Social. 

A população-alvo do Centro Social e Paroquial de Brinches são, primordialmente, os idosos. No 

entanto, presta apoio, também, a pessoas portadoras de deficiência física e mental, bem como à 

comunidade em geral, tendo como valências Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Apoio 

Domiciliário e Centro de Dia.  

Dada a crescente procura do serviço Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, encontra-se 

esta entidade a ampliar o edifício existente, permitindo a criação de mais 5 vagas, neste serviço 

prestado, solicitando a isenção do pagamento das taxas associadas ao segundo ramal de 

saneamento deste edificado. 
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Assim, ao abrigo dos apoios prestados por este município às IPSS´s do concelho, propõe-se a 

isenção do pagamento do referido ramal que (de acordo com a Tabela de Preços do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Serpa, publicado no Diário da 

República nº 111/2010, de 9 de junho e para 2º ramal de ligação à rede de distribuição de 

saneamento) ascende aos 259,64 € (a acrescer o IVA à taxa legal em vigor). -------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,nos termos do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, isentar o Centro Social e Paroquial de 

Brinches, do pagamento da taxa, respeitante ao segundo ramal de ligação à rede de distribuição 

de saneamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. 10.ª e 11.ª Alterações ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação 

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

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

respeitante à 10ª alteração ao Orçamento da Câmara Municipal:  
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Foi ainda deliberado, 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.Presidente, respeitante à 11ª alteração ao Orçamento da Câmara Municipal:  
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7. Alteração n.º 12 ao Orçamento e alteração n.º 4 ao Plano Plurianual de 

Investimentos da Câmara Municipal  

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

Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 

12.ª alteração ao Orçamento e 4.ª alteração ao PPI da Câmara Municipal, conforme documentos 

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

 

8. Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Telheiros”, em Pias (artigo 351, secção R) – Requerente: Tânia Ângelo 

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

de 14 de setembro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir 

Parecer Favorável ao aumento de compartes, a realizar por VENDA, decorrente do óbito de 

Maria Moita dos Santos, em comum e partes iguais, a Francisco Santinho Cavaqueira e 

Francisco Gonçalves Covas, com vista à regularização da situação existente há mais de 30 

anos, tendo a venda sido na altura celebrada verbalmente, do prédio rústico denominado 

"Telheiros", sito ao artigo 351, da secção R, da freguesia de Pias, com a área total de 4000 m2, 

por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em 

violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos 

previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho. -------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Pedido de parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico denominado 

“Ferragiais das Almas”, em Pias – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

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

de 9 de outubro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer 

Favorável ao aumento de compartes decorrente da VENDA de António Caeiro Parreira, em 

comum e partes iguais, a António Ernesto Moita Vicente e a Maria Klucilia Ferreira Matado, os 

quais vivem em união de facto, do prédio rústico denominado "Ferragiais das Almas", sito ao 

artigo rústico 67, da secção R, da freguesia de Pias, com a área total de 6750 m2, por não se 

verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao 

regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 

54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

70/2015, de 16 de julho. 
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10. Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Horta de Santa Margarida”, em Serpa – Requerente: Francisco Baltazar Efigénio 

Palma  

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

de 9 de outubro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir 

ParecerFavorável ao aumento de compartes decorrente da VENDA de Miguel Nobre Segurado e 

Cacilda Virgínia Lindeza Segurado, em partes iguais, a Nuno Miguel Nogueira Lopes e Isabel 

Cristina Graça Tavares Lopes, casados em regime de separação de bens, do prédio misto 

denominado "Horta de Santa Margarida", sito ao artigo rústico 54, da secção I, com a área total 

de 2,0250 hectares, e com o artigo matricial urbano n.º 1389, com a área coberta de 215 m2 e 

área descoberta de 34 m2, totalizando a área total de 249 m2, da União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), concelho de Serpa, por não se verificar que a referida transmissão 

vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, 

conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho.  
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11. Pedido de certidão de prédio sito na Rua das Portas de Moura, em Serpa – 

Requerente: Hélder Fernando Marques Gaboleiro 

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

de 9 de outubro do corrente ano e conforme solicitado pelo requerente, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, certificar que, o prédio sito na Rua das Portas de Moura, em Serpa, 

insere-se em Área de Reabilitação Urbana (ARU) - Aviso n.º7204/2019, D.R. 2.ª Série, n.º79, de 

23/04/2019. 
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12. Pedido de parecer sobre constituição de compropriedade dos prédios rústicos 

denominados “Uzagra” e “Barranco da Dorde”, em Vila Nova de S.Bento – 

Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

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

de 14 de setembro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir 

Parecer Favorável à constituição de compropriedade, a realizar por VENDA de João Louro 

Toucinho Drago e outros, em comum e partes iguais, a Hugo Manuel Fernandes Lourenço 

Rocha e sua irmã Cláudia Luzia Bernardo Rocha, da sua propriedade, do prédio rústico 

denominado "Uzagra", sito ao artigo 1, da secção S, da (extinta) freguesia de Vila Nova de São 

Bento, com a área total de 6,375 hectares, e do prédio rústico denominado “Barranco da Dorde”, 

sito ao artigo 252, da secção N, da (extinta) freguesia de Vila Nova de São Bento, com a área 

total de 6,325 hectares, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte 

parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto 

e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho. ------------------------------------------------- 
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13. Proposta de renovação de contratos 

Foi analisada a seguinte informação, do Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 2 do corrente mês de outubro: 

«De acordo com a deliberação da Câmara Municipal de 20 de fevereiro de 2019, foi 

autorizada a abertura (entre outros) do procedimento concursal tendo em vista a 

constituição de relação jurídica de emprego público para 20 trabalhadores da 

carreira/categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Auxiliar de Serviços 

Gerais, pelo período de 4 meses, passível de renovação por igual período. 

Tendo-se procedido, no corrente ano de 2020, à contratação do referido pessoal pelo 

período de 4 meses, com início a 16 de junho e termo a 15 de outubro, questionou-se o 

Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, quanto à 

necessidade/conveniência de proceder à renovação dos contratos. 

Em resposta foi informado que “avaliadas as necessidades em matéria de recursos 

humanos que se revelam insuficientes para a realização das atividades dos serviços, 

propõem-se a renovação dos contratos dos auxiliares de serviços gerais (…) por mais 

dois meses, atendendo que estão a ser desenvolvidos procedimentos concursais com 

términus no prazo apresentado.” 

Em face do que antecede e considerando que a citada deliberação da Câmara Municipal 

de Serpa, determinou expressamente que a renovação dos contratos deveria ocorrer por 

igual período (4 meses), propõe-se para apreciação da Câmara Municipal a proposta de 

renovação dos mesmos contratos pelo prazo de dois meses, período que corresponde à 

real necessidade dos serviços municipais.» ----------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de 

renovação, pelo período de dois meses, dos contratos relativos aos trabalhadores da 

carreira/categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Auxiliar de Serviços Gerais.  

 

 

14. Procedimento para aquisição de gasóleo rodoviário – Repartição de encargos  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, emitida em 29 de setembro do corrente ano:  

 

1- De harmonia com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro1, 

adiante designado por LCPA, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 

22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho, a abertura de procedimentos relativa a 

despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico, ou em 

ano que não seja o da sua realização, e que não se encontrem inscritos em planos ou 

                                                             

1 Redação dada pela Lei nº 22/2015 de 17 de março 
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programas plurianuais legalmente aprovado, a autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais, deve ser conferida pelo Órgão Deliberativo. 

 

2- Essa autorização, ao abrigo do n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 

de junho, regulamento da LCPA2, foi proferida em reunião da Assembleia Municipal de 

28 de novembro de 2019, aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, GOP.  

 

3- Atendendo que o compromisso plurianual, agora em apreço, é superior a € 99.759,58 

e não está contemplada nas GOP, a devida autorização prévia deverá ser conferida pelo 

Órgão Deliberativo, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do 

Decreto-Lei 197/99 de 8 de junho por inaplicabilidade do art.º. 6º, nº 3 da LCPA. 

 

Perante o exposto, considerando o procedimento para Aquisição de Gasóleo Rodoviário, 

deverá submeter-se ao Órgão Executivo, como proposta para aprovação do Órgão 

Deliberativo, de acordo com as disposições na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, artigo 24º 

ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 

8/2012 de 21 de fevereiro, a devida autorização prévia da seguinte repartição de 

encargos: 

Anos Montante c/Iva 

2020 123,00€ 

 
2021 387.696,00€ 

2022 387.696,00€ 
De referir que ao montante fixado em 2021 e 2022, serão acrescidos dos saldos 

apurados do ano que antecede 

Anexa-se ficha de cabimento com o respetivo histórico e perspetiva plurianual.»  

 

                                                             

2 Alterada pela Lei nº 99/2015 de 2 de junho 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal, nos termos da alínea ccc), nº 1 do artigo 

33º, artigo 24º ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei 

nº8/2012 de 21 de fevereiro, deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, a autorização prévia da seguinte repartição de encargos, respeitante ao procedimento 

para aquisição de gasóleo rodoviário: 

 

Anos Montante s/Iva Montante c/Iva 

2020 100,00€ 123,00€ 

 
2021 315.200,00€ 387.696,00€ 

2022 315.200,0€ 387.696,00€ 

Ao montante fixado em 2021 e 2022, serão acrescidos dos saldos apurados do ano que 

antecede. 

 

 

15. Anúncio n.º 24047/2020 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua 
João Valente, n.º16, em Serpa 

Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - José Lourenço das Neves Nobre 
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Ana Maria das Neves Nobre Salgueiro 121334422 

José Lourenço das Neves Nobre 112347754 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Andreia Luisa Lopes das Neves Nobre de Matos Barbosa 220321825 

Walter Clarence Andrade de Matos Barbosa 201954648 

 
Identificação do Imóvel 
Área Total - 40 m2; Arrendado – Não; Destino-Habitação   
 
Localização do Imóvel – Endereço - Rua João Valente, 16 
Distrito – Beja; Concelho – Serpa; Freguesia - Serpa (Salvador) 
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 23000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 15-10-2020 
Observações  --- 
 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, atendendoà 

localização do prédio (Rua João Valente, n.º16, em Serpa), na (extinta) Freguesia de Salvador, a 
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área total (40,00m2) e o valor (23.000,00 Euros), consideram que a Autarquia não terá interesse 

em exercer o direito de preferência.  

 

 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência, na venda do imóvel sito na Rua João Valente, n.º 16 em Serpa, pelo valor proposto 

de 23.000,00 (vinte e três mil euros). ------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Figueira, n.º 2 em Serpa  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 9 de outubro do 

corrente ano, refere que a requerente (Lurdes Conceição Palma Mestre), na qualidade de 

comproprietária do imóvel sito na Rua da Figueira, n.º2, em Serpa, comunica a intenção dos 

proprietários em proceder à venda do imóvel. 

O pedido foi requerido por e-mail, datado de 28 de setembro e não através do site “casa pronta” 

(https://www.casapronta.pt/CasaPronta/).  

 

Considerando a localização do prédio (Rua da Figueira, n.º2, em Serpa) e o valor de 280.000,00 

Euros, (o pedido não apresenta as áreas do prédio), consideram que a Autarquia poderá ter 

interesse em exercer o direito de preferência, por se tratar de um imóvel localizado no Largo dos 

Santos Próculo e Hilarião, próximo da Igreja de Santa Maria.  

No entanto, submetem à consideração superior a avaliação e decisão sobre o interesse da 

Câmara em exercer o direito de preferência sobre o imóvel. 

 

 Deliberação 

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência, na venda do imóvel sito na Rua da Figueira, n.º 2 em Serpa, pelo valor de 280.00€ 

(duzentos e oitenta mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio urbano onde se 

localiza a Unidade de Cuidados Continuados Integrados e Bloco Operatório, sito 

na Avenida Simon Bolivar, em Serpa – Requerente: Santa Casa da Misericórdia de 

Serpa 

De acordo com a informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 

25 de setembro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 

constituição em Propriedade Horizontal do prédio urbano sito na Avenida Simon Bolivar, em 

Serpa, inscrito na matriz predial urbana sob o art.º3953-P e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Serpa sob o n.º2394/20010731, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), concelho de Serpa, com Área Total de 9610m2, Área Coberta de 2500m2 e Área 

Descoberta de 7110m2, e as seguintes confrontações: Norte e Nascente – João Maria Féria 

Colaço e Maria da Consolação Frade; Sul e Poente – artigo 286, desanexado do prédio descrito 

sob o n.º02340/011221.  

O prédio é constituído por dois edifícios, um de 1 piso e outro de 2 pisos, destinados a Serviços, 

perfazendo duas frações autónomas, distintas, independentes e isoladas entre si, todas com 

saída para o exterior, reunindo as condições exigíveis para ser submetido ao regime de 

propriedade horizontal, conforme as frações que se descrevem:  

 

Fração A: Rés-do-chão, com entrada pela Avenida Simon Bolivar, destinada a Serviços 

(Unidade de Cuidados Continuados Integrados) de tipologia T24.  

Área de implantação – 2250 m2 (dois mil duzentos e cinquenta metros quadrados).  

Área bruta de construção – 2250 m2 (dois mil duzentos e cinquenta metros quadrados).  

Área bruta privativa – 2033 m2 (dois mil e trinta e três metros quadrados).  

Área Bruta Dependente – 217 m2 (duzentos e dezassete metros quadrados).  

Área de terreno integrante da fração – 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados).  

Permilagem - 569‰  

 

Fração B: Rés-do-chão e 1.º andar, com entrada pela Avenida Simon Bolivar, destinada a 

Serviços (Bloco Operatório) com 23 divisões.  

Área de implantação – 904 m2 (novecentos e quatro metros quadrados).  

Área bruta de construção – 1701 m2 (mil setecentos e um metros quadrados).  

Área bruta privativa – 1541 m2 (mil quinhentos e quarenta e um metros quadrados).  

Área Bruta Dependente – 160 m2 (cento e sessenta metros quadrados). 

Permilagem - 431‰  

Áreas comuns às frações:  

As frações A e B apresentam em comum a área descoberta de 6206 m2 (seis mil duzentos e 

seis metros quadrados) e 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 definidos 

nos artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil. ----------------------------------------------------------------------- 
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18. Proposta de apoios à atividade regular – Época desportiva 2020/2021 

De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capitulo II – 

Apoios à Atividade Regular, Artigo 9º - Prazos de Candidatura, ponto 1 – As candidaturas aos 

apoios financeiros destinados à execução do plano de atividades anual e/ou por época 

desportiva deverão ser apresentadas nos seguintes prazos: 

“(…)De 1 a 31 de agosto para as associações cuja atividade que se regem por época 

desportiva.” 

Assim, de acordo com o Artigo 11º do presente Regulamento – Análise das Candidaturas, ponto 

1, informa o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, que as candidaturas 

foram apresentadas no prazo estipulado e de acordo com o Artigo 14º- Pagamento das 

Comparticipações Financeiras, ponto 2, a 1ª prestação – outubro, 25% correspondente ao valor 

da época anterior, deverá ser atribuído às seguintes entidades: 

ENTIDADE 
 

Total 2019/2020 25% - 1ª prestação  
Outubro/2020 

Futebol Clube de Serpa 
 

23 975,00 € 5 993.75€ 

Sociedade Luso União Serpense 
 

10 900,00 € 2 725€ 

Caso do Povo de Serpa 
 

7 250,00 € 1 812.50€ 

Clube Futebol União Serpense 
 

8 000,00 € 2 000€ 

Clube Atlético Aldenovense 
 

19 625,00 € 4 906.25€ 

Piense Sporting Clube 
 

18 000,00 € 4 500€ 

Centro Cultura Popular de Serpa 
 

19 400,00 € 4 850€ 

Associação de Jovens de Brinches 
 

2 200,00 € 550€ 

Escola de Karaté de Vila Nova – Instituto 
Shotokan 
 

1 675,00 € 418.75€ 

AKASER – Academia de Karaté de 
Serpa 
 

3 725,00 € 
 

931.25€ 

 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Gabinete do 

Movimento Associativo, Desporto e Juventude, acima transcrita. ------------------------------------------- 
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19. Proposta de apoio  - “Os Vocalistas” 

Na sequência do pedido de apoio, através de email datado de 8 de setembro, o Serviço de 

Informação, Comunicação e Imagem informa que o Grupo “Os Vocalistas”, fundado em 2015, 

são um trio de cantadores que interpretam modas do cancioneiro tradicional do Baixo Alentejo.  

Segundo informação prestada pelo grupo, contam mais de uma centena de atuações em 

Portugal, contam também com deslocações a Macau, Canadá, Suíça e França. Em 2017, o 

grupo participou no programa A Capella, tendo ficado em 2.º lugar a nível nacional e em 2019 

participou no evento Globos de Ouro, da SIC. No ano de 2017 lançou nas redes sociais uma 

série de 40 vídeos, que intitulou de “Quarentena de Modas”, que conta atualmente com mais de 

um milhão de visualizações.  

 

O grupo está presentemente a desenvolver um projeto multimédia, nas plataformas YouTube, 

Instagram e Facebook, que consiste na publicação diária de um vídeo com um tema do 

Cancioneiro Tradicional Alentejano. Para além da divulgação do património musical, pretende 

dar a conhecer a paisagem, arquitetura e etnografia da região. Solicitam para o efeito de um 

apoio financeiro no valor de 500 euros.  

Visto tratar-se de um evento público, que será divulgado nas redes sociais, consideram que 

poderá ser relevante para a promoção do Cante e ir de encontro aos objetivos do Município de 

Serpa, de divulgação e salvaguarda deste património.   

 

Os vocalistas encontram-se online, nos seguintes endereços:  

Instagram: osvocalistasoficial 

Facebook: https://www.facebook.com/osvocalistas 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo 

“Os Vocalistas”, um subsidio no valor de 500,00 € (quinhentos euros), para apoio ao evento 

“Bissexto de Modas”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

20. Quinta alteração ao Loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa – II Fase 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, em 9 do corrente mês de outubro: 

 

A.1. Descrição do Loteamento: 

O Loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa – 2.ª fase, corresponde a uma intervenção 

parcial da ‘Zona Industrial’ de Serpa (ZIS). Foi aprovado por deliberação da Câmara 

Municipal em reunião de 2013-04-03 e objeto de 4 alterações, tendo sido a 4.ª alteração 

aprovada por deliberação da Câmara Municipal de 18 de outubro de 2017.  

https://www.facebook.com/osvocalistas
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O Loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa está abrangido pelo Plano de Urbanização de 

Serpa (PUS), publicado pelo Aviso n.º17228/2012 de 27 de Dezembro, na sua redação em 

vigor. 

 

2. Enquadramento no Plano de Urbanização de Serpa (PUS): 

A área de intervenção da presente alteração ao loteamento enquadra-se, de acordo com o 

definido no Regulamento do PUS: 

 

Carta de Zonamento: afeta a “Espaços Verdes Urbanos de Enquadramento Existentes”; 

Carta de Condicionantes: afeta a “Adutoras EFMA” e “Estrada Nacional e respetiva faixa de 

proteção - EN255” 

 

3. Descrição da proposta de alteração: 

A proposta de alteração consiste na criação de um novo lote, designado como Lote 51, com 

área de 14.300,00m2, mantendo o atual uso de Espaço Verde, de acordo com o definido na 

Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico que acompanham a Memória Descritiva. 

Para a criação do Lote 51 pretende-se a desafetação do domínio público da área respetiva, 

que se encontra definida no loteamento como “Zona Verde”, passível de alteração, desde 

que se conforme com o estabelecido no PUS. Na alteração ao loteamento proposta, o Lote 

51 mantém o uso definido para a zona onde se insere, e os índices e parâmetros 

urbanísticos definidos dão cumprimento ao estabelecido no Regulamento do PUS. 
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Quadro Urbanimétrico: 

 

 
 

As operações urbanísticas a realizar no Lote 51 deverão cumprir com o definido na 

legislação em vigor, nomeadamente, no alvará de loteamento onde se localiza e no definido 

nos artigos 40º e 41º do Regulamento do PUS para a zona onde se insere: “Espaços 

Verdes Urbanos de Enquadramento Existentes”: 

 

Artigo 41.º 

Regime 

1 — Nos espaços verdes urbanos existentes e propostos são apenas admitidas obras de 

construção de infraestruturas, e de edifícios ou estruturas de apoio à fruição dos espaços de 

recreio e lazer, com o máximo de um (1) piso e uma altura de fachada de 4,0 m, sem 

prejuízo da necessidade de garantir uma forte identidade com o espaço em que se inserem. 
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2 — Nos espaços verdes urbanos de enquadramento existentes e propostos são admitidos: 

a) Usos agrícolas ou florestais, de recreio e lazer com revestimento arbóreo — arbustivo de 

espécies autóctones; 

b) A criação de pequenas zonas de estadia e contemplação, percursos pedonais e/ou 

cicláveis, desde que pavimentados com materiais não impermeabilizantes do solo; 

c) Infraestruturas, estacionamento público e equipamentos.  

3 — Admite-se para os outros usos existentes nestas áreas a ampliação das edificações 

existentes até ao máximo de 150 m2. 

4 — Sempre que nos espaços verdes existam infraestruturas do Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva, todas as propostas de utilização do solo que se sobreponham às 

mesmas, ou ao seu perímetro 

de proteção, serão obrigatoriamente sujeitas a parecer da Entidade com competência na 

matéria, ainda que possíveis nos termos anteriores. 

 

De acordo com a localização do Lote 51, as operações urbanísticas a realizar no mesmo 

deverão ser acompanhadas dos pareceres favoráveis da Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR), caso a intervenção incida sobre áreas de “Adutoras 

EFMA” e da Infraestruturas de Portugal – IP, S.A, caso a intervenção incida sobre áreas 

afetas a “Estrada Nacional e respetiva faixa de proteção: EN255”. 

 

4. Regras do Loteamento: 

As restantes regras do loteamento estabelecidas nas anteriores alterações não sofrem 

qualquer alteração. 

 

5. Áreas de cedência: 

A criação do lote em questão, tendo em conta o uso a que se destina, não é contabilizado 

para o cálculo das áreas de cedência. Acresce ainda informar que se considera que face à 

localização do loteamento também não se justificaria o aumento de áreas de cedência para 

espaços verdes para uso público. 

 

6. Discussão Pública: 

De acordo com o definido no n.º5 do Art.º7º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de Dezembro 

na sua atual redação, não há lugar a discussão pública. 

 

 

B.Proposta: 

Face ao supra exposto, propõe-se a deliberação sobre a aprovação da 5ª alteração ao 

Loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa – 2.ª fase, em reunião de Câmara. 
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 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 5ª alteração ao 

Loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa – 2.ª fase, nos termos acima propostos. ------------------ 
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21. Proposta de apoio financeiro – Associação de Solidariedade Social Flor do Enxoé 

Através de informação datada de 9 do corrente mês de outubro, o Gabinete de Ação Social e 

Educação, refere que a Associação de Solidariedade Social Flôr do Enxoé, sedeada na 

localidade de Vale de Vargo, conta com a valência de Serviço de Apoio Domiciliário, assumindo-

se como promotora de apoio social de relevo à comunidade. Esta entidade é parceira da Rede 

Social e solicita ao município, para fazer face às despesas associadas ao transporte de 

mobiliário de escritório doado por uma empresa sedeada em Lisboa, um apoio financeiro, sob a 

forma de subsídio, no valor de 369€ (iva incluído), de acordo com a despesa efetuada. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de Solidariedade Social 

Flor do Enxoé, um subsidio no valor de 369,00 € (trezentos e sessenta e nove euros), para apoio 

no transporte do mobiliário de escritório, cedido por uma empresa, sedeada em Lisboa. ----------- 

 

 

22. Proposta de apoio – Centro Social S.Jorge e N.ª Sr.ª das Pazes 

Através de informação datada de 9 do corrente mês de outubro, o Gabinete de Ação Social e 

Educação, refere que o Centro Social de São Jorge e N.ª Sr.ª das Pazes, com sede na freguesia 

de Vila Verde de Ficalho, é parceiro da Rede Social. 

Este centro conta com as seguintes valências: Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos), Centro de 

Convívio, Centro de Dia e Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (Lar de Idosos e 

Residência). 

A entidade solicita ao município de Serpa apoio para a conclusão dos arranjos exteriores do 

edificado. Face à atual situação pandémica, considera-se por pertinente o apoio a esta entidade, 

dado o isolamento desta população, para que os seus utentes possam usufruir do espaço 

exterior para promoção da sua saúde física e emocional. 

Ao abrigo dos apoios às IPSS´s propõe-se o apoio mediante cedência de materiais, com o custo 

estimado de 13837,50 (iva incluído). ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro 

Social de S.Jorge e N.ª Sr.ª das Pazes, um apoio para conclusão nos arranjos exteriores, 

mediante cedência de materiais, com um custo estimado de 13.837,50 € (treze mil, oitocentos e 

trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), com IVA incluído. ------------------------------------------------- 
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23. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

23.1.Grupo Parlamentar Os Verdes – Pergunta ao Governo sobre condições de 

abertura dos estabelecimentos de ensino 
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23.2. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda – Projeto de resolução – Recomenda ao 

Governo a realização urgente de obras na Escola Secundária de Serpa 
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24. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 193, referente ao 

dia 13 de outubro de 2020, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.857.546,23 € (um milhão, 

oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis euros e vinte e três cêntimos) e 

173.036,72 € (cento e setenta e três mil e trinta e seis euros e setenta e dois cêntimos), 

respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente.  

 

 

No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra a Sr.ª Vereadora Paula Pais 

que questionou sobre a limpeza da barragem de Vales Mortos, tendo o Sr. Presidente 

respondido que se prevê na próxima semana o inicio dos trabalhos de limpeza na linha de água 

e depois, em função daquilo que faltar, será feito um procedimento para concluir os trabalhos.  

 

O Sr. Vereador António Mariano lembrou o alerta que já tinha feito para a situação da sinalética 

vertical que é preciso reparar em Pias e perguntou ainda se a autarquia já contactou os serviços 

do Ministério da Cultura por causa da situação da ponte do Enxoé e em relação à sinalética dos 

caminhos municipais, já foi colocada nalguns sítios, mas na sua opinião, carece de mais uma 

informação, para indicar a localidade mais próxima, pois nem sempre é possível obter essa 

informação por GPS.  
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Disse ainda que, na reunião da Assembleia de Freguesia de Vila Nova de S.Bento foi abordado 

o assunto de um abaixo assinado enviado para a Câmara, sobre a Rua Nova dos Brejos, mas 

ainda não obtiveram resposta e nem a Presidente da União de Freguesias sabia do que se 

passava. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, em relação à referida Rua, está a ser analisada a situação, pois 

uma parte é do domínio privado e o assunto tem que ser visto com os proprietários e o Sr. 

Francisco Godinho informou que a sinalização vertical já começou a ser colocada.  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares levantou novamente a questão sobre o material de propaganda 

politica que é afixado em determinados locais, que são importantes do ponto de vista turístico e 

que os cartazes e os mupis tapam a sua visibilidade e deu o exemplo do que habitualmente é 

afixado em frente ao Espelho de Água, perto do cine teatro de Serpa, referindo se não existe 

legislação que coloque reservas à afixação de propaganda politica nesses locais e se não se 

poderiam criar áreas reservadas para esse efeito.  

Abordou ainda um assunto que foi referido por um munícipe, sobre um caminho que dá acesso 

ao Alto de S.Gens, na Rua Ramon Nonato de la Féria e que se encontra vedado. -------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que a afixação de propaganda politica, está definida em legislação própria 

e que os Serviços Jurídicos irão informar sobre esse assunto, sendo posteriormente enviada 

essa legislação para todos os eleitos e quanto ao assunto desse caminho, os respetivos serviços 

irão verificar o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Antes de terminar a reunião, voltou a usar da palavra o Sr. Vereador Francisco Godinho para, na 

sequência do assunto abordado pelo Sr. Vereador Manuel Soares na reunião de 5 de agosto do 

corrente ano, respeitante à captura de pombos, informar que foi contratada uma empresa, numa 

prestação de serviços que ronda os 3.000€, que irá começar amanhã, a colocar armadilhas na 

zona do Centro de Saúde, no Cineteatro de Serpa, no espaço da Nora, na gare, no espaço 

Wasabi, nalguns condomínios da Zona Sul, na escola de Vila Nova de S.Bento e nos varandins 

de algumas casas abandonadas, na Rua do Governador, Rua Poço da Talha e Rua da 

Capelinha, de onde vão também ser retirados os ninhos. No sábado serão utilizados os falcões 

para afugentar os pombos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público 

Não se registou a presença de público na presente reunião. ------------------------------------------------- 
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Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 23 de setembro 

«Na sequência da intervenção do munícipe Manuel Janeiro Veiga, na reunião da Câmara Municipal 

realizada no passado dia 22 de julho, o Chefe da Divisão de AFRHAJ – Dr. Rui Costa, informa o 

seguinte 

«Relativamente à intervenção do Sr. Manuel Janeiro Veiga, na reunião da Câmara Municipal do passado dia 

22 de julho, importa informar: 

- Confirma-se a demora na resposta ao oficio de 9 de maio de 2019. Efetivamente, após apreciação, foi 

solicitada à DUOT pronuncia "sobre a área ocupada com a ampliação da construção e respetivas 

confrontações, assim como sobre a admissibilidade de utilização dessa parcela de terreno para os fins 

pretendidos". 

Essa apreciação foi concluída no passado dia 18 de agosto e, em conformidade, o pedido informado e 

proposto para deliberação da Assembleia Municipal na sessão seguinte (agora agendada para 30 de 

setembro). 

Desta forma, caso a deliberação da Assembleia Municipal de Serpa seja favorável, poderá proceder-se à 

desafetação da área de 185 metros quadrados do domínio público municipal para posterior alienação ao 

Requerente. 

Isto dito, importa ainda esclarecer alguns antecedentes do processo, uma vez que a intervenção do Sr. Manuel 

Janeiro Veiga, na citada reunião da Câmara Municipal de 22 de julho, não relata corretamente os factos. 

Na realidade: 

- Por escritura de 10 de janeiro de 1984, o Município de Serpa constituiu a favor do Requerente o direito de 

superfície sobre “um fogo para habitação no lote designado pela letra F, com a área de trezentos e quarenta 

e seis metros quadrados (…)” 

- No entanto, o Requerente, por sua iniciativa, procedeu à ocupação de uma área muito superior àquela que 

lhe foi atribuída pela referida escritura, mais concretamente, ocupou a área total de 525 metros quadrados 

(185 metros quadrados a mais); 

- Esta situação manteve-se por um longo período de tempo (± 30 anos) sendo que parte das obras executadas 

ainda se encontram por legalizar. 

- Só mais recentemente, em agosto de 2017, o Requerente veio solicitar a “aquisição da propriedade plena 

sobre o respetivo lote de terreno”. 

- Apreciado o pedido na reunião da Câmara Municipal de 18/10/2017, foi deliberado proceder à venda da 

propriedade do solo do Lote F, pelo valor de 200,00€. 

- Note-se, que neste pedido, o Requerente nada referiu sobre a parcela de 185 metros quadrados ocupados 

indevidamente, requerendo apenas “aquisição da propriedade plena sobre o respetivo lote de terreno”, ou seja, 

sobre os 346 metros quadrados cujo direito de superfície originalmente lhe foi vendido. 
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- Naturalmente, quando se procurou agendar a escritura pública para formalizar a venda da referida 

propriedade do solo, o Escritório Notarial verificou a discrepância de áreas e recusou celebrar a escritura. 

- Conhecedor desta realidade, veio o Requerente, por nova exposição de 8 de março de 2018 “recordar que se 

encontra pendente o pedido com o registo E.14262/2017, manifestando a disponibilidade para pagamento do 

valor dos 200€, constante da carta enviada pela Câmara”. 

- Ora, conforme resulta expressamente do teor da exposição, a 8 de março de 2018, o Requerente ainda 

insistia na regularização da situação mediante o pagamento de 200€, devido pelo mero direito de propriedade 

relativo aos 346 metros quadrados originais, nada dizendo sobre os 185 metros quadrados adicionais 

ocupados indevidamente. 

- Na sequência da referida exposição, foi remetido ofício ao Requerente, a 15 de março de 2018 (referência I. 

2834/2018), expondo a realidade dos factos e concluindo da seguinte forma: 

“Ora, todos os factos supra são do seu pleno conhecimento, nomeadamente porque já lhe foram comunicados 

pelos Serviços Municipais. 

Sendo certo que apenas V. Exa. pode proceder à resolução da situação procedendo previamente à necessária 

regularização da área ocupada. 

Pelo que, de todo em todo, se compreende o presente pedido, sendo certo que o atraso na formalização da 

venda da propriedade plena do lote, apenas pode ser imputado a V. Exa. 

Mais se informa que os Serviços Municipais estão totalmente disponíveis para prestar os 

esclarecimentos adicionais necessários à regularização da presente situação, bem como, toda a 

colaboração que seja devida no âmbito das respetivas competências municipais.” 

- E apenas na sequência deste último ofício, veio o Requerente, após consulta à Sr.ª Conservadora substituta, 

assumir  que não seria possível “corrigir a respetiva área a mais (185m2) sem que a mesma seja previamente 

desafetada do domínio público e em seguida ser efetuada a escritura de venda dessa área” e, em conclusão 

disponibilizar-se para “tudo o que for necessário da minha parte, designadamente em assumir todas as 

despesas que sejam necessárias realizar para a resolução definitiva do assunto”. 

Em conclusão, verifica-se que o processo está agora em condições de prosseguir tendo em vista a 

regularização da situação, assim seja deliberado em sessão da Assembleia Municipal. 

Também se verifica que, em relação ao último ofício do Requerente, houve alguma demora na resposta, à qual 

não será estranha, pelo menos em parte, a realidade especialmente conturbada do ano corrente.  

Não se pode deixar de constatar que toda a situação criada resultou da ocupação indevida, pelo Requerente, 

de uma parcela do domínio público municipal com a área de 185 metros quadrados e das tentativas 

promovidas de regularizar a situação sem o necessário reconhecimento da realidade e consequente 

ressarcimento do Município.» 

 

Dia 24 de setembro  

«A seguir transcreve-se a informação prestada pelo Chefe da DAGFRHAJ, respeitante ao 

Regulamento Geral de Proteção de Dados, para v/ conhecimento: 
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«De harmonia com o artigo 56.º, n.ºs 1 e 2 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, devem ser publicadas em 

edital, no sitio da internet do município e no boletim da autarquia local as deliberações destinadas a ter eficácia 

externa. 

A Câmara Municipal de Serpa, na reunião de 2 de setembro, tomou, entre outras, a deliberação de concessão 

de auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2020/2021, constando da 

respetiva ata a indicação do nome dos alunos e dos apoios atribuídos.  

Em conformidade, é questionado (e bem), se a publicitação, por edital e no sitio da internet do Município, da 

deliberação de Câmara supra identificada deve anonimizar os nomes dos alunos, por forma a não fazer perigar 

o cumprimento dos deveres decorrentes da aplicação do RGPD (Regime Geral de Proteção de Dados - 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados). 

De acordo com o artigo 4.º do RGPD entende-se por «Dados pessoais», informação relativa a uma pessoa 

singular identificada ou identificável («titular dos dados»); é considerada identificável uma pessoa singular que 

possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por 

exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a 

um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou 

social dessa pessoa singular. 

Não existe qualquer dúvida de que os nomes dos alunos beneficiários de auxílios económicos e o respetivo 

escalão que integram consubstanciam dados pessoais. 

Sobre o assunto importa considerar o parecer 3/2020 da Comissão de Acesso aos Documentos 

Administrativos (CADA) emitido em 21 de janeiro de 2020 (que se anexa) e do qual se transcrevem os 

principais fundamentos: 

“4.(…) - Em regra, as atas são livremente acessíveis, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, da LADA; 

-“Todos, sem necessidade de enunciar qualquer interesse, têm direito de acesso aos documentos 

administrativos, o qual compreende os direitos de consulta, de reprodução e de informação sobre a sua 

existência e conteúdo;” 

- Contudo, se as atas contiverem dados pessoais, só podem ser acessíveis nas condições previstas no artigo 

6.º da LADA, n.º 5, n.º 8 e n.º 9 (introduzido pelo artigo 65.º da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto); 

- Prevê o artigo 6.º, n.º 5, da LADA: “Um terceiro só tem direito de acesso a documentos nominativos: a) Se 

estiver munido de autorização escrita do titular dos dados que seja explícita e específica quanto á sua 

finalidade e quanto ao tipo de dados a que quer aceder; b) Se demonstrar fundamentadamente ser titular de 

um interesse direto, pessoal, legítimo e constitucionalmente protegido suficientemente relevante, após 

ponderação, no quadro do princípio da proporcionalidade, de todos os direitos fundamentais em presença e do 

princípio da administração aberta, que justifique o acesso à informação;” 

(…) 

- E o artigo 6.º, n.º 8, da LADA refere: “Os documentos administrativos sujeitos a restrições de acesso são 

objeto de comunicação parcial sempre que seja possível expurgar a informação relativa à matéria reservada.” 
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5. No caso concreto, está em causa a publicitação no sítio na Internet do município de uma deliberação sobre 

“concessão de apoio social escolar a alunos com necessidades seletivas e medidas adicionais de suporte à 

aprendizagem, nomeadamente no âmbito do apoio alimentar na cantina escolar, constando da respetiva ata a 

indicação do nome dos alunos e o apoio atribuído (indicação do respetivo escalão de apoio).” 

6. A LADA dá, na alínea b), do n.º 1, do artigo 3.º, a noção de «documento nominativo»: é o “documento 

administrativo que contenha dados pessoais, definidos nos termos do regime legal de proteção de dados 

pessoais”. 

(…) 

11. No caso concreto, temos, assim, que ponderar, por um lado, um dever de publicidade consagrado na lei 

(artigo 56.º, nºs 1 e 2 do RJAL), o princípio da transparência e de controlo da atividade administrativa (artigo 

2.º da LADA), e os direitos dos interessados no procedimento administrativo, assim, como temos que sopesar, 

por outro lado, o interesse superior das crianças (artigo 3.º da Convenção dos Direitos da Criança), atendendo 

a que se trata de dados pessoais de menores, com um grau de proteção superior, tendo em conta a sua 

vulnerabilidade e também que se trata de informação que afeta quer a esfera da vida privada desses menores, 

quer das famílias envolvidas, dado que indicia a sua condição socioeconómica, e ainda as especiais cautelas 

que têm de existir com o meio de divulgação em questão, internet, divulgação em rede aberta, acessível a 

terceiros não identificados.  

12.Assim, e embora se reconheça que a divulgação na internet, na modalidade de acesso livre, assenta num 

princípio de publicidade das deliberações com eficácia externa, que visa garantir a transparência e o controlo 

da atribuição, no caso em concreto, dos apoios sociais, pelos interessados no procedimento e por qualquer 

cidadão que deseje ser informado a esse respeito, considera-se, que tendo em conta que se trata de dados 

pessoais de crianças e que a divulgação desses dados através do meio internet, pode ter impacto na esfera da 

vida privada dessas crianças e das suas famílias, por serem dados que de alguma forma podem ser 

estigmatizantes e que vão ser expostos a terceiros não identificados, não deve essa informação ser divulgada 

na internet atendendo ao princípio da proporcionalidade (sublinhado nosso) 

(…) 

16. Veja-se também o disposto no artigo 6.º do RGPD, artigo 1.º, “O tratamento só é lícito se e na medida em 

que se verifique pelo menos uma das seguintes situações: f) O tratamento for necessário para efeito dos 

interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros, exceto se prevalecerem 

os interesses ou direitos liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais, em 

especial se o titular for uma criança”, como é o caso (sublinhado nosso) 

17. É claro que, na situação em apreço, tratando-se de uma deliberação sobre a atribuição de apoios sociais, 

que envolve dinheiros públicos, o princípio da administração aberta impõe que sejam livremente conhecidos 

determinados elementos mínimos dessa deliberação, designadamente, qual o número de crianças abrangido 

por determinado apoio e respetivo escalão, mas sem identificar na página Internet em concreto os menores 

beneficiados. 

18. Se algum interessado quiser escrutinar a legalidade de um concreto apoio atribuído, deverá apresentar um 

interesse específico, que será objeto de ponderação nos termos das normas supra indicadas sobre acesso de 

terceiros a documentos nominativos. 
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(…) 

20. Parece, pois, ser esta a solução mais equilibrada, que compagina o dever de publicidade inscrito no artigo 

56.º do regime jurídico das autarquias locais, com o dever de proteção de dados pessoais, neste caso, no que 

diz respeito à divulgação ativa pela internet da informação dos apoios concedidos, protegendo os dados 

pessoais dos menores, não os divulgando, mas podendo revelar o número de crianças abrangidas por cada 

escalão, de forma a responder ao imperativo da transparência. 

 

Conclui assim a CADA que não deverão constar no sitio da internet do município, de acesso livre, os nomes 

das crianças abrangidas pelos auxílios económicos. 

Pelo exposto, e acompanhando o entendimento vertido no referido parecer, propõe-se que sejam 

expurgados os dados pessoais dos alunos antes da publicação do edital, sendo apenas publicitada 

parcialmente a informação, nomeadamente o número de crianças abrangidas por cada escalão.  

Por ultimo, informa-se que a questão colocada, é de relativa simplicidade por envolver dados relativos a 

menores, que merecem uma proteção mais alargada. 

No entanto, outras matérias existem onde a ponderação/compatibilização entre a proteção de dados pessoais, 

o dever de publicidade e os princípios da transparência e do controlo da atividade administrativa, se afigura 

bastante mais complexa. 

Neste sentido, está em preparação uma informação mais detalhada sobre outras matérias sensíveis a que o 

RGPD confere especial proteção e cuja publicitação em edital e disponibilização no sitio de internet do 

Município deve ser ponderada à luz dos princípios consagrados naquele diploma. 

Proponho o presente esclarecimento para conhecimento da Câmara Municipal de Serpa. 

À Consideração Superior, 

Rui Costa» 

 

Dia 6 de outubro  

«Na sequência da intervenção da munícipe Ana Carrasco Sterckx, na reunião da Câmara 

Municipal de 16 de setembro, sobre um processo de alteração de uso de um edifício no centro 

histórico (de restaurante para habitação), os serviços técnicos da Divisão de urbanismo e 

Ordenamento do Território, informam que não existe em nome desta requerente, qualquer 

procedimento relativo ao estabelecimento em questão. 

Existe sim, em nome de Maria Guadalupe Palminha Morais, um processo n.º 03/2020/161, o 

qual deu entrada em 04/08/2020 e que face à sua localização implicou a consulta externa à 

Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

Na data de 23/09/2020 foi enviado à requerente (Maria Guadalupe Morais), o oficio 4727, tendo 

por base o parecer emitido pela entidade acima referida, solicitando a apresentação de 

elementos. 
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Até à presente data, o processo não apresenta novos desenvolvimentos, por parte da 

requerente, por forma a dar resposta ao oficio.» 

 

 

Dia 14 de outubro 

Sobre o assunto abordado pela munícipe Gertrudes Penúria, na reunião da Câmara Municipal de 

16 de setembro, relativo à falta de limpeza nas ruas do centro histórico e resposta obtida por um 

dos funcionários da autarquia, de acordo com informação dos respetivos serviços, informa-se 

que o funcionário em causa não estava afeto a este circuito e tendo-lhe sido solicitado que 

cortasse algumas ervas que estavam a dar mau aspeto, ele terá tido uma observação de todo 

incorreta. No entanto, nessa ocasião já estava identificada a deficiente limpeza nessa zona e já 

estava afeto um funcionário a esse circuito, funcionário que se mantém até à data atual. 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em 

minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos:  

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 10.ª e 11.ª Alterações ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

 Alteração n.º 12 ao Orçamento e alteração n.º 4 ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal 

 Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Telheiras”, em Pias (artigo 351, secção R) – Requerente: Tânia Ângelo 

 Pedido de parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico denominado 

“Ferragiais das Almas”, em Pias – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Horta de 

Santa Margarida”, em Serpa – Requerente: Francisco Baltazar Efigénio Palma  

 Pedido de certidão de prédio sito na Rua das Portas de Moura, em Serpa – Requerente: 

Hélder Fernando Marques Gaboleiro 

 Pedido de parecer sobre constituição de compropriedade dos prédios rústicos 

denominados “Uzagra” e “Barranco da Dorde”, em Vila Nova de S.Bento – Requerente: 

Joana Raquel Prior Neto 

 Proposta de renovação de contratos 

 Procedimento para aquisição de gasóleo rodoviário – Repartição de encargos  

 Anúncio n.º 24047/2020 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua João 

Valente, n.º16, em Serpa 

 Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Figueira, n.º 2 em Serpa  



Ata n.º 20/2020 – Reunião de 14 de outubro 

 

 51 

 Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio urbano onde se localiza a 

Unidade de Cuidados Continuados Integrados e Bloco Operatório, sito na Avenida 

Simon Bolivar, em Serpa – Requerente: Santa Casa da Misericórdia de Serpa 

 Proposta de apoios à atividades regular – Época desportiva 2020/2021 

 Proposta de apoio - “Os Vocalistas” 

 Quinta alteração ao Loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa – II Fase 

 Proposta de apoio financeiro – Associação de Solidariedade Social Flôr do Enxoé 

 Proposta de apoio – Centro Social S.Jorge e N.ª Sr.ª das Pazes 

 

 

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. 
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Anexos da Ata n.º 20/2020 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 14 de outubro de 2020 
 

 

 

ANEXO 1 – Alteração n.º 12 ao Orçamento e alteração n.º 4 ao Plano Plurianual de 

Investimentos da Câmara Municipal  

 


