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Hora de abertura: 17H30  

 

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

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Ata n.º 19/2021 – 15 de setembro 

 

2 
 

 

ATA N.º 19/2021 
 

REUNIÃO ORDINÁRIAPÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 15 SETEMBRODE 2021 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 15 de 
setembro de 2021, pelas dezassete 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 18/2021 
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 8 de setembro, a qual foi previamente distribuída 
por todos os eleitos.  
A ata foi aprovada, com a abstenção da Sra. Vereadora Odete Borralho, 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. 13.ª Alteração ao Orçamento e 9.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

3. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para colocação de rega gota a gota (artigo 

387, secção F da freguesia de Brinches) – Requerente: João Carrasco & Filhos, Lda.  

4. Transportes escolares – Passe escolar para o ano letivo 2021/2022 

5. Aquisição de prédio urbano sito à Rua dos Canos, n.º 24, 26 e n.º 10, em Serpa  

6. Protocolo com a Associação Aldeia Nova para o 1.º período do ano letivo 2021/2022 

7. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo 2021/2022 – 2.ª 

Fase 

8. Proposta de protocolo com a Autoridade Tributária e Aduaneira – Execuções Fiscais  

9. SIADAP 2019 e 2020 - Avaliação das Unidades Orgânicas  

10. Projeto do Regulamento Municipal de Concessão de Isenções de Derrama  

11. Proposta de protocolo de colaboração para abertura ao publico do jardim do Palácio Ficalho  

12. Proposta de atribuição de subsidio ao Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa 

13. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

 

1. 13.ª Alteração ao Orçamento e 9.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

De acordo com o disposto no artigo 33.º n.º 1, alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 13.ª 
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alteração ao Orçamento e 9.ª alteração ao PPI, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela 

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

 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 alínea e) 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, a seguinte entidade:  

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

 
Partido CHEGA 

180 
2021.01.07 

11240 
2021.08.20 

 
Iniciativa partidária 

Dia 10/01 

Utilização do 
Cine Teatro de 

Serpa 

 
140,00€ 

 

 

3. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para colocação de rega gota a gota 

(artigo 387, secção F da freguesia de Brinches) – Requerente: João Carrasco & Filhos, Lda.  

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 2 de setembro do corrente ano, 

procede à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, do 

prédio artigo 387, secção F da freguesia de Brinches, para colocação de rega gota a gota.  

 

- Situação do prédio rústico denominado "Raposeira", sito ao artigo 387 F, da freguesia de Raposeira, face à 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa, aprovada por deliberação da Assembleia Municipal de Serpa, 

em sessão de 27 de setembro de 2019 e publicada no Diário da República n.º 29/2020, de 11 de fevereiro, na 

II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020 “Aprovação das medidas Preventivas a revisão do plano diretor 

Municipal de Serpa”: 

 

- Prédio rustico inserido na faixa exterior ao perímetro urbano (extensão linear de 500,0 metros) de 

acordo com o nº 2 do artigo 1º esta sujeito as Medidas Preventivas Revisão PDM de Serpa. 

 

As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem na sujeição a 

parecer vinculativo das seguintes ações: 

 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  

 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

A realização das ações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, ficam dependentes de parecer vinculativo a 

emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido para colocação de rega gota a gota. 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer 

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para colocação de rega gota a gota, no artigo 387 

secção F da freguesia de Brinches. 

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------- 
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4. Transportes escolares – Passe escolar para o ano letivo 2021/2022 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 10 do corrente mês de setembro, refere 

que, de acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, os 

Municípios devem comparticipar no custo de aquisição de passes escolares dos alunos do ensino secundário 

regular (10º. 11º e 12º), tendo o município de Serpa suportado até ao ano letivo 2019/2020, 50% do valor dos 

passes escolares destes alunos. 

 

No ano letivo 2020/2021 ao abrigo da alínea b), do n.º 1, do artigo 3º, do regime jurídico do Programa de 

Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos coletivos de passageiros, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro, que as Autoridades de Transportes podem adotar, medidas de “apoio à 

redução tarifária ou à gratuitidade para grupos alvo específicos, incluindo pessoas com deficiência, com um 

grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, certificada por Atestado Médico de Incapacidade Multiusos”, o 

município de Serpa decidiu garantir  a gratuitidade do transporte escolar aos alunos do ensino secundário 

regular (10º. 11º e 12º ano). 

 

No ano letivo 2021/2022 não estão alocadas verbas no Programa PART, no que concerne ao transporte 

escolar pelo que, por forma a dar continuidade ao apoio às famílias do concelho face às dificuldades em 

resultado da situação pandémica, o Serviço de Educação propõe ao abrigo do disposto nas alíneas u) e gg), 

do nº 1 do artigo 33º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro a continuidade da isenção do 

pagamento dos 50% dos passes escolares para os cerca de 91 alunos do ensino secundário regular que vão 

frequentar a Escola Secundária de Serpa, e as escolas fora do concelho por inexistência de oferta formativa 

(Escola Secundária Diogo Gouveia e Escola Secundária D. Manuel I em Beja), com previsão de 30.577,56€, 

correspondente aos 50% que os alunos deveriam suportar: 

 

Escola Previsão nº alunos Previsão de custo (50% dos passes) Previsão de custo total 
(100%) 

Escola Sec. Serpa 84 27.358,87 € 54.717,74 € 

Escola  Sec. Diogo Gouveia 6 2.775,84 € 5.551,68 € 

Escola  Sec. D. Manuel 1 1 442,85 € 885,70 € 

Total 91 30.577,56 € 61.155,12 € 

 

Para execução desta medida foi solicitado à Unidade de Gestão Financeira o pedido de cabimento através da 

I/7598/2021. 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, dar continuidade à isenção do 

pagamento dos 50% dos passes escolares para os cerca de 91 alunos do ensino secundário regular 

que vão frequentar a Escola Secundária de Serpa, e as escolas fora do concelho por inexistência de 

oferta formativa (Escola Secundária Diogo Gouveia e Escola Secundária D. Manuel I em Beja).  

 

5. Aquisição de prédio urbano sito à Rua dos Canos, n.º 24, 26 e n.º 10, em Serpa  

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa que, na 

reunião da Câmara Municipal de 13/05/2020, foi deliberado, por unanimidade, adquirir o prédio urbano sito à 

Rua dos Canos, n.º 10, 24 e 26, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 1767/20080404 e 
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inscrito na matriz predial urbana da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o artigo 

1245, pelo valor global de 40 000,00€ (quarenta mil euros), à Associação “Sociedade Filarmónica de Serpa”, 

nas seguintes condições: 

- Com a celebração do contrato promessa de compra e venda: o pagamento de 5 000,00€; 

- Com a notificação do Banco à Associação para a liquidação antecipada do contrato de locação financeira e 

celebração da escritura de compra e venda: o pagamento de 34 000,00€; 

- Com a celebração da escritura de compra e venda do imóvel entre o Município e a Associação: o 

pagamento dos remanescentes 1 000,00€. 

Em conformidade com o deliberado foi efetuado o pagamento inicial de 5 000,00€, ainda no mês de maio de 

2020.  

Posteriormente, por despacho do Sr. Presidente de 30 de outubro, ratificado na reunião da Câmara Municipal 

de 11 de novembro de 2020, foi reforçado em 5 000,00€ o montante pago com a celebração do contrato 

promessa de compra e venda. 

Por deliberação da Câmara Municipal, tomada na reunião de 31 de março de 2021, foi novamente reforçado o 

montante pago, mediante nova prestação de 5 000,00€. 

Sucede que, até à presente data e também por força das especiais circunstâncias vividas desde o inicio de 

2020, decorrentes do estado de pandemia e consequentes limitações à atividade normal das instituições, 

ainda não foi possível concluir junto do Millennium BCP, o processo para a liquidação antecipada do contrato 

de locação financeira. 

Em face ao exposto, propõe-se o pagamento de outra prestação, no idêntico montante de 5 000,00€, por 

conta e antecipação do preço final acordado. 

Em conformidade com o exposto e considerando que nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea g), do Anexo I, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal adquirir, alienar ou onerar bens imóveis 

de valor até 1000 vezes a RMMG, propõe-se para apreciação e deliberação pelo órgão executivo. --------------- 

 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea g), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o 

Órgão Executivo deliberou por unanimidade, efetuar o pagamento de uma prestação no montante de 

5.000€ (cinco mil euros), por conta e antecipação do preço final acordado, para a aquisição do prédio 

urbano sito na Rua dos Canos, n.º 24, 26 e n.º 10, em Serpa.  

 

 

6. Protocolo com a Associação Aldeia Nova para o 1.º período do ano letivo 2021/2022 

De acordo com a proposta do Gabinete de Ação Social e Educação, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o teor do seguinte protocolo, a celebrar com a Associação Aldeia Nova: 

 

Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a Associação Aldeia Nova – Associação de 

Desenvolvimento Social de V.N.S.Bento para funcionamento das Atividades de Animação e Apoio à 

Família (A.A.A.F.) e Apoio em Sala de Aula (A.S.A.) na Educação Pré-escolar durante o 1º Período do 

ano letivo 2021/2022 

Entre: 



                                                                                                                  Ata n.º 19/2021 – 15 de setembro 

 

6 
 

- Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público nº 501 112 049, com sede na Praça da República, 

em Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, em execução da 

deliberação da Câmara de 15 de setembro de 2021, doravante designado por Primeiro Outorgante; 

E, 

Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social, com o NIF 507067134, com sede na Avenida da 

Liberdade, representante neste ato pela presidente da Direção Sónia Maria Coelho Neto, doravante 

designada por Segunda Outorgante; 

 

Considerando que: 

- O Município de Serpa tem celebrado anualmente um acordo de colaboração com a Direção Regional de 

Educação do Alentejo e o Instituto de Segurança Social, em harmonia com a Lei nº5/97 de 10 de Fevereiro e 

o Decreto-lei 147/97 de 11 de Junho, e com o Protocolo de colaboração celebrado a 28 de Julho de 1998 pelo 

Ministério da Educação com Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, para regulamentação das condições de participação no Programa de Expansão e 

Desenvolvimento do Pré-escolar; 

- A adesão ao programa implica que o Município de Serpa assegure a oferta das atividades de Apoio em Sala 

de Aula e das Atividades de Animação e Apoio à Família; atividades que se destinam a assegurar o 

acompanhamento das crianças na educação pré-escolar, durante, antes e depois do período diário das 

atividades educativas e respetivas interrupções, com comparticipação da Administração Central, no sentido 

da viabilização do acesso universal a uma educação pré-escolar pública de qualidade, independentemente do 

nível socioeconómico das famílias; 

- É identificada, como necessidade permanente, no presente ano letivo, a colocação de 28 de assistentes 

operacionais para resposta ao elencado, dispondo o município, á data, de 25 recursos humanos para 

resposta imediata às necessidades (2 destes temporários, por afetação a outros serviços); 

- Que, a partir de janeiro de 2022, por término de contrato de 7 auxiliares (com vínculo a termo certo) a 

necessidade de reforço e de colocação permanente de recursos humanos no apoio ás escolas aumenta para 

12; 

- Que, destes 12 lugares, 2 foram já ocupados ao abrigo do procedimento concursal para contratação em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas, na categoria de assistentes operacionais – serviços 

gerais) (Aviso18998, publicado em DR 2ª serie, nº227 de 20/11/2020, com homologação do Sr. Presidente de 

8 de julho de 2021); 

- Que no arranque do ano letivo 2021-2022, e até ao final do 1º período, é necessário o reforço de 3 

assistentes operacionais ao abrigo do presente protocolo (2 para o refeitório do Centro Escolar; 1 para o pré-

escolar de vnsbento e 1 para o pré-escolar de V.Mortos) até que os serviços municipais concluam o processo 

de associado à colocação/vínculação das/os assistentes operacionais em falta para resposta às 

necessidades permanentes, acima elencadas; 

- Que se evidencia a necessidade de manutenção de recursos humanos face à necessidade acuidada do 

funcionamento das atividades letivas decorrente da pandemia Covid19 e respetivas orientações da Direção 

Geral de Saúde e planos de contingência associados, no sentido da salvaguarda da saúde publica; 

- Que a Câmara Municipal de Serpa não dispõe de meios humanos suficientes para realização dos serviços 

em apreço; 

- Que a Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de VNS Bento é uma entidade vocacionada 

para dar resposta às solicitações ao nível do pré-escolar, para além de ter uma estrutura de suporte 
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devidamente organizada e ter vindo a colaborar com o município, nos termos enunciados no presente 

protocolo; 

É celebrado entre as partes outorgantes o presente protocolo de colaboração no âmbito do programa de 

expansão e desenvolvimento do pré-escolar, a titulo excecional, que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

Cláusula 1ª 

Compete ao Município de Serpa: 

a) Implementar os serviços de apoio em sala de aula e componente de apoio à família no âmbito do 

programa de expansão e desenvolvimento do pré-escolar nos jardins-de-infância do concelho de 

serpa, assumindo na integra as responsabilidades determinadas no acordo de colaboração atrás 

mencionado; 

b) Transferir para a 2ª outorgante a verba 12157,66€ euros para fazer face aos honorários do pessoal e 

execução de tarefas contabilístico-financeiras e administrativas (600€). 

 

Cláusula 2ª 

Compete à Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de VNS Bento: 

a) Contratar as auxiliares de ação educativa para que se possa assegurar a oferta das atividades de 

animação e apoio à família e apoio em sala de aula, de segunda a sexta-feira;  

b) Desempenhar com zelo, dedicação e rigor as funções que lhe são confiadas; 

c) Aplicar as verbas colocadas à disposição em rigorosa conformidade com a finalidade do presente 

protocolo; 

d) Apresentar relatório das atividades desenvolvidas durante o ano letivo em apreço, sempre que lhe for 

solicitado pela 1ª outorgante; 

e) Garantir que o funcionamento dos jardins-de-infância onde está a decorrer a componente de apoio à 

família na educação pré-escolar ocorra entre as 8h00 e as 17h30 

 

Cláusula 3ª 

1- O Município de Serpa compromete-se a transferir para a Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento 

Social de VNS Bento a verba total de 12157,66 euros, repartida mensalmente pelos 3 meses (até ao dia 20 

de cada mês), com o valor mensal de 4052,55€, conforme Anexo II, entre setembro de 2021 e Dezembro de 

2021, por forma a assegurar as atividades referenciadas em sede do presente protocolo. 

2- Ao presente protocolo foi atribuído o número de cabimento sequencial_____. 

 

Cláusula 4ª 

O número de salas a abranger e auxiliares assistentes operacionais de ação educativa a colocar são as 

constantes do Anexo I.  

Cláusula 5ª 

1- O presente protocolo é válido de 17 de setembro 2021 a 31 de dezembro de 2021; 

2- Durante o período de vigência, o Protocolo poderá ser rescindido por mútuo acordo e poderá ser 

denunciado por uma das partes, desde que o faça com a antecedência mínima de 30 dias, relativamente à 

data proposta para o seu termo; 

3- Os outorgantes, mediante acordo e celebração do correspondente aditamento, poderão efetuar alterações 

ao protocolo. 
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Cláusula 6ª 

1- A gestão do presente protocolo será assegurada por uma equipa de caráter permanente formada por um 

elemento de cada instituição outorgante em estreita colaboração com os jardins-de-infância envolvidos à qual 

competirá acompanhar a execução das atividades programadas e propor, sempre que tal se mostre benéfico, 

diferentes atividades. 

2- Qualquer situação não prevista será objeto de análise pelas entidades envolvidas neste Protocolo. 

 

Serpa, ____setembro de 2021 

Pelo Município de Serpa Pela Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento 

Social de VNS Bento 

 

O Presidente 

____________________________________ 

 

A Presidente 

 

___________________________________________ 

Tomé Alexandre Martins Pires   Sónia Maria Coelho Neto 

 

ANEXO I 

ASSISTENTES OPERACIONAIS A RECRUTAR PARA APOIO AO PRÉ-ESCOLAR NO CONCELHO DE SERPA 

Agrupamento Jardim de Infância Nº Salas de Pré-
Escolar  

Nº Auxiliares Ação Educativa 
Necessárias ao Abrigo do 
Protocolo a Estabelecer 

    

Agrupamento de 
Escolas nº2 

V.N.S.Bento 
 

3 1 

Agrupamento de 
Escolas nº1 

Vales Mortos 1 1 

Refeitório Centro 
Escolar de Serpa 

 1 

TOTAL  3 

 

 

7. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo 2021/2022 – 2.ª 

Fase 

Na sequência da aprovação em reunião de Câmara de 08/09/21 do Plano Municipal de Auxílios Económicos 

aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, no âmbito das competências do município em matéria de Ação Social 

Escolar, o Gabinete de Ação Social e Educação informa que, posteriormente àquela data deram entrada na 

Autarquia os pedidos para os seguintes alunos: 
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Escola Nome do aluno Ano 
escolaridade 

Escalão Valor diário 
apoio 

refeições 

Valor anual 
apoio 

material 
escolar 

Escola Básica 
Pias 

Emanuel Padeiro Carapinha 
 

1º A 1,68€ 16€ 

Marina Ramos Carapinha 3º A 1,68€ 16€ 
 

 
O escalão correspondente a cada aluno é determinado pelo seu posicionamento nos escalões de atribuição 

do abono de família, através de documento próprio emitido pelos Serviços da Segurança Social ou, quando 

se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo serviço processador, e de acordo com o estipulado no 

Decreto-Lei n.º 339-A/84 de 28 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 55/2009 de 02 de março, regulados pelo 

Despacho n.º 8452-A/2015 de 31 de julho, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 5296/2017 de 

16 de junho e pelo Despacho n.º 7255/2018 de 31 de julho, com os critérios para atribuição dos auxílios 

económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino básico. 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir aos alunos Emanuel Padeiro 

Carapinha e Marina Ramos Carapinha, auxílios económicos pelo escalão A. -------------------------------------- 

 

 

8. Proposta de protocolo com a Autoridade Tributária e Aduaneira – Execuções Fiscais  

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

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica: 

“1-Breve caracterização do processo de execução fiscal 

1.1-Autonomia Financeira das Autarquias locais 

As autarquias locais têm património e finanças próprias, cuja gestão compete aos respetivos órgãos, cabendo 

aos seus órgãos liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas, conforme 

se encontra previsto no Regime Financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, aprovado 

pela Lei nº 75/2013, de 03 de setembro, artigo 6º nº1 e nº 2 d). 

No âmbito dos poderes tributários que os municípios têm, decorre a possibilidade de cobrança coerciva de 

impostos e outros tributos a cuja receita tenham direito, nos termos a definir por diploma próprio, de acordo 

com o estabelecido no artigo 15º, alínea b, da referida Lei nº 75/2013. 

1.2-Processo deexecução fiscal municipal 

O Processo de execução fiscal resulta das prerrogativas de “jus imperi” que o estado e demais pessoas 

coletivas públicas possuem de executarem coercivamente os seus atos, que aqui se concretiza pela cobrança 

de impostos e outros tributos, mais célere e sem necessidade de decisão judicial para o efeito. 

1.3-Âmbito da execução fiscal 

O processo de execução fiscal, de acordo com o disposto no artigo 148º, nº 1, do Código de Procedimento e 

do Processo Tributário, CPPT, aprovado pelo Decreto-Lei nº 433/99, de 26 de outubro, abrange a cobrança 

coerciva das seguintes dívidas: 
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“a) Tributos, incluindo impostos aduaneiros, especiais e extrafiscais, taxas, demais contribuições financeiras a 

favor do Estado, adicionais cumulativamente cobrados, juros e outros encargos legais; 

b) Coimas e outras sanções pecuniárias fixadas em decisões, sentenças ou acórdãos relativos a 

contraordenações tributárias, salvo quando aplicadas pelos tribunais comuns; 

c) Coimas e outras sanções pecuniárias decorrentes da responsabilidade civil determinada nos termos do 

Regime Geral das Infrações Tributárias.” 

De harmonia com o disposto no nº 2 do artº 148º, poderão ser igualmente cobrados mediante processo de 

execução fiscal, nos casos e termos expressamente previstos na lei: 

“a) Outras dívidas ao Estado e a outras pessoas coletivas de direito público que devam ser pagas por força 

de ato administrativo; 

b) Reembolsos ou reposições.” 

 

1.4-Órgão competente para a instauração de processos de execução fiscal 

As autarquias locais podem através dos seus órgãos executivos instaurar processos de execução fiscal, com 

vista a cobrança coerciva das dívidas quando estejam em causa tributos administradas por si (artigo 7º do DL 

nº 433/99, de 26 de outubro). 

De acordo com o disposto no nº 4 da mencionada disposição legal, aditado pela Lei nº 7-A/2016, de 30 de 

março, retificada pela Declaração de Retificação nº 10/2016, de 25 de maio, “a competência para cobrança 

coerciva de impostos e outros tributos administrados por autarquias locais pode ser atribuída à administração 

tributária mediante protocolo”.  

Também se encontra previsto a possibilidade de os municípios acederem a informação detida pela 

Autoridade Tributária para prosseguirem os processos de cobrança coerciva promovidos diretamente pelos 

serviços municipais, conforme nos nºs 6, 7, 8, 9 e 10 do referido artigo 7º, aditados pela Lei nº 114/2017, de 

29 de dezembro. 

1.5-Aspetos gerais do processo de execução fiscal municipal 

A execução fiscal é um modo de cumprimento coercivo de obrigações pecuniárias. 

A certidão de dívida é a título executivo que vai servir de base à execução fiscal. 

“Findo o prazo de pagamento voluntário estabelecido nas leis tributárias, será extraído pelos serviços 

competentes certidão de dívida com base nos elementos que tem ao seu dispor”, artigo 88º, nº 1, do CPPT. 

O processo de execução fiscal é um processo especial com inúmeras diferenças em relação não só ao 

processo de execução comum, como também ao próprio processo administrativo, pelo que a legislação 

tributária, nomeadamente, a Lei Geral Tributária (LGT) e o próprio CPPT, pretende aplicar-se, sobretudo aos 

serviços da Autoridade Tributária (AT), que tem ferramentas que mais nenhuma outra entidade pública tem, 

nomeadamente as autarquias locais. 

Denota-se que, muitas alterações a esses diplomas, mais não são do que uma tentativa de resolução de 

litígios e/ou dificuldades que vão surgindo à AT, na aplicação da referida legislação.  

Verifica-se a dificuldade de compatibilização do processo de execução fiscal com a demais legislação 

especial aplicada às autarquias locais, não se tornando fácil a procura de soluções jurídicas concretas 

adequadas e, que poucos os autores se debruçam sobre as questões específicas do processo de execução 

fiscal destas entidades. 
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2- Proposta de celebração de protocolo com a Autoridade Tributária 

Após conhecimento da existência de alguns protocolos já assinados com a administração tributária e pela 

informação obtida relativamente à operacionalização prática da instauração dos processos de execução 

fiscal, foi possível concluir que os dados da certidão de dívida deverão ser inseridos pelos serviços do 

município no Portal das Finanças, sendo que a tramitação subsequente caberá integralmente à Autoridade 

Tributária, sem custos para o Município. 

Assim, competirá ao Município: 

a) Emitir o título executivo para cobrança das dívidas, com os requisitos previstos no artigo 162ºe 163ºdo 

CPPT; 

b) Proceder à pré inserção dos elementos da certidão de dívida e enviar, em formato digital, a respetiva 

certidão no portal de finanças; 

c) Só proceder à pré inserção da certidão de dívida para efeitos de instauração do PEF, após o decurso dos 

prazos legais de contestação; 

d) Assegurar o pagamento dos encargos do processo de execução fiscal nos casos em que, 

independentemente da causa, ocorra a anulação da dívida ou do processo de execução fiscal; 

e) Assegurar a intervenção judicial, no desenvolvimento de processos de contencioso administrativo e judicial 

relativos aos tributos definidos para cobrança pela AT. 

 

À AT competirá: 

a) Instaurar os processos de execução fiscal no serviço de finanças do domicílio ou sede do devedor; 

b) Transferir para o Município as quantias cobradas no processo de execução fiscal constantes do título 

executivo, acrescido dos juros de mora apurados no PEF; 

c) Abater às quantias a que se refere a alínea anterior o valor dos encargos que são da responsabilidade do 

Município, ou seja, quando ocorra a anulação da dívida ou do processo de execução fiscal.” 

 

Na sequência do exposto, entendo prestar ainda os seguintes esclarecimentos adicionais: 

Os processos de cobrança coerciva de impostos e outros tributos administrados por autarquias locais, sempre 

se revelaram de elevada dificuldade e complexidade, em resultado, nomeadamente, dos seguintes aspetos: 

- Exigência de conhecimentos técnicos de elevado grau de especificidade, em função da matéria e do 

procedimento; 

- Necessidade de obtenção de dados pessoais de caracter sigiloso junto de entidades terceiras (identificação 

de património, depósitos bancários, rendimentos, etc). 

- Prazo de intervenção extremamente curto (6 meses + 6 meses), quando em causa esteja a prestação de 

serviços essenciais; 

- Sensibilidade da matéria por envolver processos de penhora de bens, vencimentos, pensões, etc., e 

avaliação das condições de vida dos devedores e respetivos agregados familiares; 

- Recurso a ferramentas e aplicações informáticas próprias; 
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Em resultado do exposto, os processos de execução fiscal promovidos pelo Município, sempre decorreram 

mediante citação aos devedores para procederam ao pagamento dos valores em dívida, mas nunca se 

promoveu a efetiva cobrança mediante recurso a meios coercivos, como seja o recurso às penhoras. 

A situação descrita, tornando-se do conhecimento dos Munícipes e devedores, tem representado uma 

limitação à eficácia e aos resultados práticos do procedimento, acarretando a perda de receita e constituindo 

um incentivo ao incumprimento. 

Neste contexto e considerando a alteração introduzida pela Lei nº 7-A/2016, de 30 de março, ao nº 4 ao artigo 

7º, do Decreto-Lei nº 433/99, de 26 de outubro, que passou determinar que “a competência para cobrança 

coerciva de impostos e outros tributos administrados por autarquias locais pode ser atribuído à administração 

tributária mediante protocolo”, é proposta a celebração de Protocolo, conforme minuta que abaixo se 

transcreve. 

Mediante a celebração do Protocolo, o Município entrega as tarefas de cobrança coerciva de impostos e 

outros tributos a uma entidade externa – Autoridade Tributária e Aduaneira - com prática, meios humanos e 

materiais adequados e reputação de rigor e exigência. 

Aliás, atenta a referida reputação, prevê-se que na grande maioria dos processos, o pagamento seja 

alcançado na fase inicial - após citação – não sendo necessário concretizar a efetiva penhora de bens ou 

rendimentos. 

Importa acrescentar que a celebração do Protocolo, não acarreta custos para o Município, sendo a 

remuneração da Autoridade Tributária e Aduaneira obtida, exclusivamente, mediante a cobrança das custas 

do processo. 

Embora a celebração do Protocolo possa, naturalmente, suscitar algumas dúvidas iniciais, é importante referir 

que já se verifica um procedimento idêntico na cobrança do IMI e do IMT, com resultados muitos positivos, 

tanto na efetiva cobrança da receita, como no alívio da carga de trabalho sobre os Serviços do Município 

Por ultimo, propõe-se que após celebração do Protocolo se efetue a devida divulgação junto dos Munícipes 

com valores em dívida, antes de se iniciar o envio dos processos para cobrança pela Autoridade Tributária e 

Aduaneira. 

PROTOCOLO 

Entre, 

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), com sede na Rua da Prata n.º 10, 2.º, em Lisboa, com o número 

de identificação fiscal 600084779, neste ato representada pela Diretora-Geral, Helena Maria José Alves 

Borges, na qualidade de 1º outorgante,  

e 

Município _______________________, pessoa coletiva de direito público de base territorial, contribuinte 

fiscal nº _________, com sede na ____________________________, neste ato representado por 

_________________________, ________, abreviadamente e para efeitos deste Protocolo, designado por 

Município, na qualidade de 2.º outorgante, 

 

Considerando que, nos termos do n.º 4 do artigo 7º do Decreto-Lei 433/99, de 26 de outubro, na versão 

aditada pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 10/2016, de 25 de 
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maio, a competência para cobrança coerciva de impostos e outras receitas administrados pelo Município 

pode ser atribuída à administração tributária mediante protocolo, é celebrado o presente protocolo que se 

rege pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1ª  

Objeto e âmbito 

1. O presente protocolo tem por objeto a definição dos termos e condições em que a administração 

tributária é competente para a cobrança coerciva das taxas e outras receitas administradas pelo 

Município. 

 

2. A AT é competente para a cobrança coerciva de taxas ou outras receitas, administradas pelo Município 

que, cumulativamente, preencham os seguintes requisitos: 

a) o prazo legal de pagamento voluntário tenha ocorrido após 2016/04/01; 

b) ainda não tenha sido instaurado processo executivo.  

 

Cláusula 2ª  

Obrigações do Município  

O Município compromete-se a: 

a) emitir o título executivo para cobrança das dívidas identificadas na cláusula 1.ª, com os 

requisitos previstos no artigo 162.º e 163.º do CPPT; 

b) proceder à pré inserção dos elementos da certidão de dívida e enviar, em formato digital, a 

respetiva certidão no portal de finanças; 

c) só proceder à pré inserção da certidão de dívida para efeitos de instauração do PEF, após o 

decurso dos prazos legais de contestação;  

d) assegurar o pagamento dos encargos do processo de execução fiscal nos casos em que, 

independentemente da causa, ocorra a anulação da dívida ou do processo de execução 

fiscal; 

e) assegurar a intervenção judicial, no desenvolvimento de processos de contencioso 

administrativo e judicial relativos aos tributos identificados na cláusula 1.ª. 

 

Cláusula 3ª  

Obrigações da AT 

A AT compromete-se a: 

a) instaurar os processos de execução fiscal no serviço de finanças do domicílio ou sede do 

devedor; 

b) transferir para o Município as quantias cobradas no processo de execução fiscal constantes 

do título executivo referido na alínea a) da cláusula 2.ª, acrescido dos juros de mora 

apurados no PEF; 

c) abater às quantias a que se refere a alínea anterior o valor dos encargos que, nos termos da 

alínea d) da clausula 2.ª, são da responsabilidade do Município. 
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Cláusula 4ª 

Dever de reserva e sigilo fiscal 

Os outorgantes ficam obrigados a manter confidencial e a não divulgar de qualquer forma os dados e outros 

elementos de que venham a ter conhecimento no âmbito do desenvolvimento do presente protocolo, ficando, 

igualmente, obrigados à observância do dever de sigilo fiscal. 

Cláusula 5ª 

Vigência e produção de efeitos 

1. O presente Protocolo de Cooperação é estabelecido por tempo indeterminado, entrando em vigor após a 

sua assinatura. 

2. Sem prejuízo do referido no número anterior, o presente Protocolo pode cessar os seus efeitos a todo o 

momento, por iniciativa de qualquer uma das partes, sem necessidade de justificação, conquanto que o 

faça com uma antecedência de 60 dias, relativamente à data para a qual se pretenda o termo da sua 

vigência. 

Lisboa, aos ________ de __________________ de 2021 

Pela AT 

__________________________________ 

Pelo Município 

__________________________________ 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a minuta do protocolo, acima 

transcrita, a celebrar com a Autoridade Tributária e Aduaneira, que tem por objeto a definição dos 

termos e condições em que a administração tributária é competente para a cobrança coerciva das 

taxas e outras receitas administradas pelo Município. --------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. SIADAP 2019 e 2020 - Avaliação das Unidades Orgânicas  

Nos termos da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, aplicada à Administração Local por força do Decreto-

Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, nos Municípios são sujeitas a avaliação de desempenho as 

unidades orgânicas que dependem diretamente dos membros do órgão executivo. 

Cada membro do órgão executivo avalia as unidades orgânicas que superintende, sendo a avaliação 

expressa nas seguintes menções: 

· Desempenho bom: se atingiu todos os objetivos, superando alguns; 

· Desempenho satisfatório: se atingiu todos os objetivos ou os mais relevantes; 

· Desempenho insuficiente: se não atingiu os objetivos mais relevantes. 

 

Nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, compete à Câmara Municipal 

ratificar a avaliação das unidades orgânicas atribuídas pelo membro do órgão executivo de que dependam. 
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Nestes termos, propõe-se que sejam ratificadas as avaliações de desempenho atribuídas pelos membros do 

órgão executivo, conforme Relatórios Finais do Desemprenho das Unidades Orgânicas, que se anexam. 

 

Avaliação 2019 

Sr. Presidente Tomé Pires: 

Divisão de Desenvolvimento Estratégico - Desempenho Bom 

Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica 

- Desempenho Bom 

Sr. Vereador Carlos Alves: 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território. - Desempenho Bom 

Sr.ª Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

Divisão de Cultura e Património - Desempenho Bom 

Gabinete de Ação Social e Educação - Desempenho Bom 

Sr. Vereador Francisco José Machado Godinho 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos - Desempenho Bom 

Divisão de Mobilidade e Obras Municipais - Desempenho Bom 

 

 

Avaliação 2020 

Sr. Presidente Tomé Pires: 

Divisão de Desenvolvimento Estratégico - Desempenho Bom 

Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica 

- Desempenho Bom 

Sr. Vereador Carlos Alves: 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território. - Desempenho Bom 

Sr.ª Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

Divisão de Cultura e Património - Desempenho Bom 

Gabinete de Ação Social e Educação - Desempenho Bom 

Sr. Vereador Francisco José Machado Godinho 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos - Desempenho Bom 

Divisão de Mobilidade e Obras Municipais - Desempenho Bom 

 

 Deliberação 

Nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria com as abstenções dos eleitos do PS, ratificar as avaliações atribuídas em 2019 e 2020 às 

Unidades Orgânicas acima expostas, de acordo com os Relatórios Finais de Desempenho, que 

constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------------- 

 

 

10. Projeto do Regulamento Municipal de Concessão de Isenções de Derrama  

Sobre este assunto, foi analisada a seguinte informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica, que se transcreve:  
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«Por deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 3 de março de 2021, foi determinado iniciar o 

procedimento de elaboração do Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de Derrama, procedendo-

se à respetiva publicitação pelo Aviso n.º 3/DAFRHAJ/2021, e concedendo-se o prazo de 30 dias uteis para a 

constituição de interessados e apresentação de contributos. Decorrido o prazo não foi apresentada qualquer 

solicitação nesse sentido, nem concomitantemente apresentados quaisquer contributos. 

Neste sentido, compete agora à Câmara Municipal de Serpa, de acordo com o disposto na alínea k), do n.º 1 

do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o projeto do Regulamento 

Municipal da Concessão de Isenções de Derrama e submetê-lo a consulta pública mediante à sua publicação 

na 2.ª série do Diário da República e no sítio institucional do Município na Internet, para recolha de sugestões 

nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro. 

Projeto de Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de Derrama 

Nota Justificativa 

De acordo com o disposto no artigo 15º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os municípios dispõem de 

poderes tributários relativamente a impostos e outros tributos a cuja receita tenham direito, em particular, na 

concessão de isenções e benefícios fiscais. 

Por sua vez, determina o n.º 2 do artigo 16.º, do mesmo diploma que, “a Assembleia Municipal, mediante 

proposta da Câmara Municipal, aprova regulamento contendo os critérios e condições para o reconhecimento 

de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos e outros tributos próprios”. 

De acordo com o n.º 9 do mesmo artigo, os pressupostos do reconhecimento de isenções fiscais devem ser 

definidos no estrito cumprimento das normas estabelecidas no regulamento por deliberação da Assembleia 

Municipal, cabendo depois à Câmara Municipal o reconhecimento do direito às isenções. 

Designadamente, em sede de Derrama, dita o artigo 18.º, n.º 1, do RFALEI, na sua redação atual, que “os 

municípios podem deliberar lançar uma derrama, de duração anual e que vigora até nova deliberação, até ao 

limite máximo de 1,5/prct., sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das 

pessoas coletivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por 

sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território”. 

Dispõe ainda o artigo 18.º, números 22 e 23, respetivamente, que “a Assembleia Municipal pode, sob 

proposta da Câmara Municipal, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 16.º, deliberar a criação de isenções ou 

de taxas reduzidas de derrama” e “as isenções ou taxas reduzidas de derrama previstas no número anterior 

atendem, nos termos do regulamento previsto no n.º 2 do referido artigo 16.º, aos seguintes critérios: 

a) Volume de negócios das empresas beneficiárias; 

b) Setor de atividade em que as empresas beneficiárias operem no município; 

c) Criação de emprego no município.” 

Neste contexto, por deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 3 de março de 2021, foi determinado 

iniciar o procedimento de elaboração do Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de Derrama, 

procedendo-se à respetiva publicitação pelo Aviso n.º 3/DAFRHAJ/2021, e concedendo-se o prazo de 30 dias 

uteis para a constituição de interessados e apresentação de contributos. Decorrido o prazo não foi 



                                                                                                                  Ata n.º 19/2021 – 15 de setembro 

 

17 
 

apresentada qualquer solicitação nesse sentido, nem concomitantemente apresentados quaisquer 

contributos. 

Assim, a Câmara Municipal de Serpa no uso das competências que lhe estão cometidas pelo artigo 241.º da 

Constituição da República Portuguesa e considerado o disposto na alínea k), do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera aprovar o presente projeto de Regulamento e submetê-lo a 

consulta pública para recolha de sugestões nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente Regulamento aprova as condições e define os critérios vinculativos, gerais e abstratos, para o 

reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente ao imposto de Derrama. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação e norma habilitante 

1 — O disposto neste Regulamento abrange o incentivo à atividade económica no Município, tendo em conta 

o volume de negócios das empresas beneficiárias. 

2 — O presente Regulamento tem por norma habilitante a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que aprova o 

Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI). 

 

Artigo 3.º 

Condições gerais de acesso 

As isenções indicadas no presente Regulamento só poderão ser concedidas se os interessados tiverem a sua 

situação tributária e contributiva regularizada, respetivamente perante a Autoridade Tributária e Aduaneira 

(AT) e o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (Segurança Social), bem como a sua situação 

regularizada no que respeita a tributos próprios do Município de Serpa. 

Artigo 4.º 

Fiscalização 

Caso a Câmara Municipal de Serpa (CMS) venha a ter conhecimento de factos supervenientes que alterem 

as circunstâncias de atribuição das isenções ou reduções concedidas e que impliquem a caducidade das 

mesmas, dará conhecimento desses factos, mediante transmissão eletrónica dedados, através do Portal das 

Finanças. 

CAPÍTULO II 

Tipologia de isenções e majorações 

 

Artigo 5.º 
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Incentivos à atividade económica 

1- Os sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de 

natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território, 

beneficiam dos seguintes incentivos, relativamente ao lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o 

rendimento (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município de 

Serpa: 

a) Isenção total da taxa da Derrama, por um período de 5 anos, para todos os sujeitos passivos cujo volume 

de negócios no ano anterior não ultrapasse os 150.000€; 

b) Aplicação de uma taxa reduzida de Derrama no valor de 1‰ (1 um por mil), para os mesmos sujeitos 

passivos, nos anos subsequentes. 

2 – A isenção prevista na alínea a), do numero anterior, é aplicável ao imposto de derrama a liquidar nos anos 

seguintes à entrada em vigor do presente Regulamento, bem como, a todos os sujeitos passivos que iniciem 

a sua atividade em ano posterior. 

3 – De acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 16º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais, a isenção 

prevista na alínea a), do n.º 1, pode ser renovada por uma vez, com igual limite temporal. 

 

CAPÍTULO III 

Procedimento 

Artigo 6.º 

Isenções e reduções 

1 — As isenções e reduções previstas no artigo anterior são atribuídas automaticamente e comunicadas pelo 

Município de Serpa, anualmente à AT, até 31 de dezembro, por transmissão eletrónica de dados,  

2 –A isenção prevista no número 2, in fini, do artigo anterior, está dependente da iniciativa dos interessados, 

mediante comunicação à Câmara Municipal do início de atividade, acompanhada dos documentos 

comprovativos. 

Artigo 7.º 

Elementos complementares 

A Câmara Municipal de Serpa poderá solicitar os elementos complementares que considere necessários para 

efeitos de apreciação e admissão dos pedidos de isenção, os quais deverão ser fornecidos pelo interessado 

no prazo máximo de 10 dias úteis, a contar da data de notificação do pedido de elementos, sob pena de 

arquivamento do pedido. 

CAPÍTULO IV 

Disposições finais 

 

Artigo 8.º 

Dúvidas e omissões 

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente Regulamento que não 

possam ser solucionadas pelo recurso aos critérios legais de interpretação e/ou integração de lacunas são 

resolvidas pela Câmara Municipal de Serpa, com observância da legislação em vigor. 
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Artigo 9.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República. 

 

 Deliberação  

De acordo com o disposto na alínea k), do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, o Órgão Executivo deliberou por maioria, com os votos contra dos eleitos do PS, aprovar o 

projeto do Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de Derrama, acima transcrito e 

submetê-lo a consulta pública mediante a sua publicação na 2.ª série do Diário da República e no sítio 

institucional do Município na Internet, para recolha de sugestões nos termos do n.º 1 do artigo 101.º 

do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 
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11. Proposta de protocolo de colaboração para abertura ao publico do jardim do Palácio Ficalho  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor do protocolo de colaboração, a celebrar com 

Matilde Maria de Mello, proprietária do Palácio Ficalho e respetivo Jardim, para abertura ao público do jardim 

do Palácio Ficalho: 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA ABERTURA AO PÚBLICO DO  

JARDIM DO PALÁCIO FICALHO 

Introdução 

 

A construção do Palácio Ficalho terá sido iniciada por Pedro de Mello, Governador de Serpa e do Rio de 

Janeiro (c.1650, + 1692) com apoio de seu irmão Martim Afonso de Mello, Bispo da Guarda e Inquisidor, 

tendo a obra sido continuada pelo seu filho Francisco de Melo, 1º Senhor de Ficalho. O Palácio integra-se nas 

muralhas de Serpa, projectando-se sobre a cidade e sua envolvente. Conforme descrito no Sistema de 

Informação para o Património Arquitectónico - SIPA, “constitui um exemplar da arquitectura residencial 

barroca onde é patente uma grande austeridade e a continuação de soluções maneiristas depuradas que 

caracterizam o designado estilo chão.” No séc. XX, o Palácio foi objecto de uma grande obra de reabilitação 

que justificou a atribuição de Medalha de Honra do Instituto Europeu dos Castelos Históricos ao promotor da 

obra e, à data, proprietário, António Martim de Mello, 5º Marquês de Ficalho. Foi classificado como 

Monumento Nacional em 2007 pelo Decreto nº 6/2007 de 20 de abril. O Jardim do Palácio, desenvolve-se na 

continuidade da muralha e em ligação com o Aqueduto e a Nora, destinados ao abastecimento de água para 

a sua rega. Na descrição do SIPA é destacada a importância dada à água e ao sistema de irrigação previsto. 

Nos anos 50 a Marqueza de Ficalho implantou no Jardim a maior parte das espécies arbóreas existentes 

(laranjeiras, ciprestes, pinheiros, buxo) sob a orientação do EngºSivicultor José Pulido Garcia, natural de 

Serpa e responsável pela concepção do actual Jardim Municipal. Em 1973, é implantado o tanque/piscina no 

centro do laranjal. 

 

Entre: 

MUNICIPIO DE SERPA, pessoa coletiva de direito público n.º 501 112 049, representado, ao abrigo do 

disposto do artigo 35º, n.º 2, alínea f), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelo respetivo 

presidente da Câmara Municipal, Eng. Tomé Alexandre Martins Pires, em execução da deliberação tomada 

na reunião do órgão executivo de …/…/…, doravante designado, Primeiro Outorgante; 

E, 

Matilde Maria de Mello, divorciada, residente no Largo dos Condes de Ficalho, s/nº, 7830-451, portadora do 

Cartão de Cidadão nº 01300239 2 ZW2, válido até 18/11/2029, e com o NIF 100 152 015, na qualidade de 

proprietária do Palácio Ficalho e respetivo Jardim, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 1081, da 

União das Freguesias de Salvador e Santa Maria, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob 

o número 1073/19961118, com a área coberta de 1064 metros quadrados e descoberta de 5712 metros 

quadrados, doravante designada Segunda Outorgante; 

 

Celebra-se o presente Protocolo de Colaboração para Abertura ao Público do Jardim do Palácio Ficalho 

assente no entendimento de que a valorização e fruição pública deste património histórico-cultural é do 
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interesse de ambas as partes na medida em que contribui para a sua preservação, criação de novas 

motivações para visitação turística na região e reforço da coesão territorial.  

 

O presente Protocolo de Colaboração para Abertura ao Público do Jardim do Palácio Ficalho rege-se pelas 

seguintes Cláusulas: 

Cláusula 1ª 

(objecto) 

1. O presente Protocolo tem por objecto definir os termos, condições e duração da abertura do Jardim do 

Palácio Ficalho ao público, e da respectiva gestão, administração e fruição.  

2. Para efeitos do presente Protocolo entende-se por: 

 Gestão do Jardim: A responsabilidade pelo seu desenho, características paisagísticas, 

condições de visitação, coordenação dos planos de manutenção e orientação das respectivas 

operações de jardinagem; 

 Administração do Jardim: A responsabilidade pela abertura e fecho do jardim, pela sua 

vigilância, limpeza e operações de manutenção. 

3. De acordo com o presente Protocolo, o Jardim encontra-se dividido em duas partes em termos da sua 

fruição pública (ver Planta em anexo):  

 Parte A: Para fruição do público em geral nos termos do nº 4 e sem prejuízo do disposto no nº 5;  

 Parte B: Para fruição exclusiva dos hóspedes e visitantes do Palácio, no âmbito do alojamento 

turístico e da realização de eventos de diversas naturezas. 

4. A Parte A terá acesso gratuito por parte do público em geral, em horário a acordar entre os dois 

Outorgantes. 

5. Mediante comunicação prévia ao Primeiro Outorgante, a Segunda Outorgante poderá condicionar ou 

interditar o acesso à Parte A (adiante denominada “Jardim”) nomeadamente por motivos de obras, de 

exigências sazonais ou ambientais de acordo com o programa de gestão do Jardim bem como de 

exigências legais, administrativas ou institucionais. 

 

 

Cláusula 2ª 

(Início e Validade) 

1.  O Protocolo tem a validade de 20 anos, iniciando-se a contagem do prazo após a abertura do Jardim ao 

público, mediante a elaboração de Auto contendo a descrição do Jardim, relação de bens e o respectivo 

estado de conservação. 

2. Os termos do presente Protocolo ficam ainda dependentes e sujeitos a futuras eventuais intervenções no 

Jardim, nomeadamente em caso de implementação de projectoarquitectónico no âmbito de iniciativas 

públicas ou institucionais, caso em que o Protocolo deverá ser revisto em conformidade. 

 

 

Cláusula 3ª 

(Pagamento) 
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1. Como contrapartida pela abertura do Jardim ao público, o Primeiro Outorgante pagará à Segunda 

Outorgante o montante de 99600.00€, calculado à razão de 415.00€ por mês. 

2. O referido valor tem por objeto apoiar a reabilitação do edifício do Palácio, jardim e restante área 

associada, sendo utilizado exclusivamente nas seguintes operações, no período limite de três anos a 

contar a partir da assinatura do protocolo:  

a) Reabilitação do muro confinante com a Ladeira do Amaral; 

b) Estudo, projectos e obras de reabilitação do Palácio Ficalho, nomeadamente no edifício e no jardim; 

3. Os pagamentos serão efetuados de forma faseada e na medida da apresentação de comprovativo 

(faturas) das obras e investimentos realizados ou a realizar, no prazo de 30 dias. 

4. Para o efeito acima descrito o Primeiro Outorgante poderá desenvolver ações de acompanhamento das 

obras em execução, mediante agendamento prévio com a Segunda Outorgante. 

5. Os encargos decorrentes do presente protocolo foram objeto de cabimento prévio com o número 

sequencial 24434/2021.  

Cláusula 4ª 

(Deveres do Primeiro Outorgante) 

Compete ao Primeiro Outorgante: 

1. Realizar os trabalhos preparatórios para criação das condições de visitação do 

Jardim, após validação dos mesmos pela Segunda Outorgante, nomeadamente os 

relativos à execução e instalação da divisória entre as Partes A e B do Jardim, até Março de 2022. 

2. Assegurar as seguintes funções de administração: 

a) Manter um funcionário em regime de permanência no Jardim, durante o período de abertura ao 

público, para efetuar a respectiva vigilância e assegurar a limpeza do lixo inorgânico resultante da 

ocupação por visitantes;  

b) Assegurar operações rotineiras de manutenção do Jardim, nomeadamente a limpeza dos pavimentos 

(folhas e outros resíduos), remoção de espécies infestantes em todas as áreas, rega, fertilização, 

entre outras; 

c) Assegurar operações sazonais e pontuais de manutenção do Jardim, quando solicitado pela Segunda 

Outorgante, e sob orientação da mesma, nomeadamente poda das sebes, poda das árvores de fruto 

e arbustos, novas plantações, intervenções de arboricultura em árvores que representem risco para a 

segurança dos visitantes, tratamentos fitossanitários, etc.; 

d) Assegurar a recolha dos resíduos que decorram das operações referidas na alínea b e c; 

e) Assegurar o encargo com os diversos fatores de produção como fertilizantes, produtos fitossanitários, 

composto, e plantas para o jardim, os quais carecem de validação prévia da Segunda Outorgante; 

3. Proceder à limpeza e cobertura do poço situado na extremidade sul da muralha de Serpa (Nora) 

destinado ao abastecimento de água do jardim do Palácio até dezembro de 2022. 

4. Após entrega de projecto à Segunda Outorgante para sua validação e aprovação, proceder à obra 

necessária para rectificação da drenagem de águas pluviais do Largo dos Condes de Ficalho junto à 

fachada do Palácio, assim como a reorganização do estacionamento de forma a criar uma faixa de 

proteção da fachada no mínimo de 6 metros, até dezembro de 2023. 
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Cláusula 5ª 

(Deveres do Segundo Outorgante) 

Compete à Segunda Outorgante: 

1. Assegurar as seguintes funções de gestão: 

a) Definir o desenho do jardim e respeitar as suas características paisagísticas nomeadamente no que 

se refere à organização espacial e composição das espécies vegetais; 

b) Promover e coordenar os planos de manutenção (regular, sazonal ou pontual), orientando as 

respetivas operações de jardinagem e comunicando as técnicas de cultura a utilizar (podas, 

tratamentos fitossanitários, entre outras)  

c) Promover e coordenar intervenções relacionadas com as condições de visitação 

2. Comunicar ao Primeiro Outorgante quando por razões de gestão do Jardim (de acordo com o ponto 5 da 

cláusula 1ª) seja necessário fechar a parte de acesso ao público. 

3. Promover as obras de reabilitação do Palácio, nomeadamente no edifício e no jardim, de acordo com o 

referido no ponto 2 da cláusula 3ª. 

4. Facultar a realização de uma visita por mês ao Palácio Ficalho (máximo de 30 pessoas por visita), de 

caracter gratuito e dirigidas a públicos propostos pelo Primeiro Outorgante (escolas, academia sénior, e 

outras instituições de cariz educativo e social), mediante marcação prévia com antecedência mínima de 

30 dias, e desde que a actividade “visitas guiadas” organizada pela Segunda Outorgante se mantenha em 

funcionamento. 

 

Cláusula 6ª 

(Responsabilidade e seguro) 

A Segunda Outorgante não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos, de qualquer natureza, 

eventualmente sofridos no âmbito da utilização da parte A do Jardim, sendo da responsabilidade do Primeiro 

Outorgante a contratação de um seguro para esse efeito. 

 

Cláusula 7ª 

(Incumprimento) 
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1. O presente Contrato pode ser resolvido por qualquer uma das partes, com efeitos imediatos, caso a 

contraparte falte grave ou reiteradamente ao cumprimento das suas obrigações, se o incumprimento se 

tornar definitivo e, bem assim, se ocorrerem circunstâncias que tornem impossível ou prejudiquem 

gravemente a realização do fim do protocolo. 

2. Verifica-se existir incumprimento definitivo quando a parte faltosa persistir no incumprimento das 

obrigações emergentes do presente protocolo no prazo de 15 (quinze) dias após notificação da parte não 

faltosa para o respectivo cumprimento. 

3. A resolução do presente protocolo deve ser comunicada por carta registada com aviso de recepção 

dirigida à contraparte faltosa, devendo ser indicados os fundamentos para a sua resolução, bem como a 

data a partir da qual a resolução produzirá efeitos. 

4. A resolução do presente protocolo determina a cessação de todos os direitos e obrigações que dele 

advenham para as partes. 

5. As partes acordam não existir incumprimento, nos termos definidos na presente cláusula, quando se 

verifique situação de força maior. 

6. A resolução do presente protocolo não prejudica o direito da parte que a opera de reclamar da parte 

faltosa a indemnização devida pelos danos sofridos, sendo que, no caso de incumprimento definitivo 

imputável à Segunda Outorgante, deverá esta indemnizar o Primeiro Outorgante em valor equivalente a 

1/20 avos do apoio concedido, por cada ano completo ou fração de incumprimento, após correcção 

correspondente ao valor da inflação. 

 

 Cláusula 8ª 

(Figura jurídica) 

A Segunda Outorgante reserva-se o direito de ceder a sua posição neste protocolo a uma Associação sem 

fins lucrativos ou empresa que possa vir a ser constituída com o objectivo de assegurar a recuperação do 

património (Casa e Jardim) do Palácio Ficalho e sua sustentabilidade. 

 

Cláusula 9ª  

(Transmissão inter vivos da propriedade do imóvel e cessão de exploração) 

Em caso de transmissão inter vivos da propriedade do Palácio ou cessão da exploração do mesmo a 

terceiros, durante a vigência do presente protocolo, o mesmo caducará automaticamente, sendo que a 

Segunda Outorgante se obriga a restituir ao Primeiro Outorgante o valor correspondente a 1/XX avos do 

apoio concedido, por cada ano completo ou fração em falta para o termo do prazo do presente protocolo. 

 

 

Cláusula 10ª  

(Transmissão mortis causa da propriedade do imóvel) 

Em caso de transmissão por morte da propriedade do Palácio, consideram-se transmitidas para os 

respectivos sucessores os direitos e obrigações resultantes no presente contrato para a Segunda Outorgante, 

assumindo os mesmos a posição de parte(s) no presente contrato. 

 

Cláusula 11ª  

(Comunicações) 

1. As comunicações a realizar pelas partes ao abrigo do presente Protocolo deverão ser efectivadas por 
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escrito e remetidas à contraparte via protocolo ou carta registada com aviso de recepção, para as 

moradas indicadas no cabeçalho do presente Contrato, ou para os seguintes endereços de correio 

eletrónico: 

a) Primeiro Outorgante: geral@cm-serpa.pt 

b) Segunda Outorgante: geral@palacioficalho.pt 

2. Qualquer notificação ou comunicação será considerada efectuada no dia seguinte ao da sua realização 

se entregue em mão, se feita por correio registado, 3 (três) dias após ter sido enviada ou na data 

aposta no aviso, conforme o que ocorrer mais tarde. A recusa de recebimento de qualquer notificação 

vale para todos os efeitos como notificação efetuada. 

 

Cláusula 12ª  

(Dados Pessoais) 

1. Para execução do presente Contrato, as partes poderão tratar dados pessoais, garantindo o 

cumprimento das obrigações legais relativas ao tratamento desses dados, nos termos da legislação 

aplicável nessa matéria. 

 

Cláusula 13ª 

 (Disposições gerais) 

1. O presente Protocolo representa o acordo final das partes relativamente ao seu objecto e revoga todos 

os acordos prévios, escritos ou orais, que eventualmente existam entre as partes quanto ao mesmo 

objecto.  

2. Nenhuma modificação ou alteração no presente Protocolo produzirá efeitos, salvo se reduzida a escrito 

e assinada por ambas as partes. 

 

O presente Protocolo é feito em dois exemplares, ficando cada um em poder de um outorgante. 

Serpa, …. de …… de 20.… 

Pelo Primeiro Outorgante 

Pela Segunda Outorgante 
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12. Proposta de atribuição de subsidio ao Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa 

De acordo com a proposta do Museu do Cante, em informação datada de 10 do corrente mês de setembro e 

nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, um subsidio no valor de 

180€ (cento e oitenta euros), no âmbito da “13th International conference on disability, virtual reality and 
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associated technology” (13ª Conferência internacional na área das tecnologias adaptadas à reabilitação 

motora e cognitiva”), que decorreu no dia 8 de setembro, no Musibéria, em Serpa. ------------------------------------ 

 

13. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 173, referente ao dia 14 de 

setembro de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.595.360,07 € (um milhão, quinhentos e noventa e 

cinco mil, trezentos e sessenta euros e sete cêntimos) e 35.959,30€ (trinta e cinco mil, novecentos e 

cinquenta e nove euros e trinta cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

 

No período de intervenção dos eleitos e de acordo com a proposta do Sr. Presidente, foi deliberado, por 

unanimidade, proceder à alteração das seguintes reuniões da Câmara Municipal: 

- Reunião inicialmente agendada para o dia 29 de setembro, irá realizar-se no dia 22 de setembro, pelas 

14h30  

- Reunião agendada para o dia 13 de outubro, irá realizar-se no dia 20 de outubro, pelas 17h30. 

 

Período de intervenção do público 

Não se registou presença de público nesta reunião.  

 

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: 

 

 13.ª Alteração ao Orçamento e 9.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para colocação de rega gota a gota (artigo 387, 

secção F da freguesia de Brinches) – Requerente: João Carrasco & Filhos, Lda.  

 Transportes escolares – Passe escolar para o ano letivo 2021/2022 

 Aquisição de prédio urbano sito à Rua dos Canos, n.º 24, 26 e n.º 10, em Serpa  

 Protocolo com a Associação Aldeia Nova para o 1.º período do ano letivo 2021/2022 

 Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo 2021/2022 – 2.ª Fase 

 Proposta de protocolo com a Autoridade Tributária e Aduaneira – Execuções Fiscais  

 SIADAP 2019 e 2020 - Avaliação das Unidades Orgânicas  

 Projeto do Regulamento Municipal de Concessão de Isenções de Derrama  

 Proposta de protocolo de colaboração para abertura ao publico do jardim do Palácio Ficalho  

 Proposta de atribuição de subsidio ao Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18h40 qual, para constar, se lavrou a 

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

Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 

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

 

 

    O Presidente da Câmara                              A Secretária 
                      

                  
_______________________________        _________________________ 
     Tomé Alexandre Martins Pires                        Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 19/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 15 de setembro de 2021 

 
 
 
ANEXO 1 - Alteração n.º 13 ao orçamento e alteração n.º 9 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal 

 

ANEXO 2 –  SIADAP 2019 e 2020 - Avaliação das Unidades Orgânicas  

 

 

 
 
 
 
 

 


