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ATA N.º 1/2015 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 7 DE JANEIRO DE 2015 

 

No Centro Cultural de Brinches, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia sete de 

janeiro de dois mil e quinze, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocados nos termos do 

n.º 3 e 4 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

Aprovação da Ata n.º 27/2014 

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 27, relativa à reunião realizada no dia 23 de dezembro, 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 do Regimento, 

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

 

1. Opções do Plano 2015-2018, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2015 

2. Impostos Municipais – Derrama e participação variável no IRS 

3. Pedido de autorização para repartição de encargo de verbas 

4. Desafetação de terreno do espaço público (Loteamento da Rochinha, em Vila Nova de 

S.Bento) – retificação de áreas  

5. Proposta de regulamento do CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

de Serpa 

6. Certificação de nome de ruas 

7. Parecer sobre aumento do número de compartes 

8. Pedido de autorização para queimadas 

9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio sito na Rua Brigadeiro Tiago Pedro 

Martins n.º 29, em Vila Nova de São Bento   

10. Constituição de Fundos de maneio para 2015 

11. Concurso público com publicidade internacional para aquisição de gasoleo rodoviário  
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12. Assuntos gerais de interesse autárquico 

13. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Opções do Plano 2015-2018, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2015 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sessão de 23 de 

dezembro do corrente ano, deliberou, por maioria, com 8 (oito) votos contra do PS, 1 (uma) 

abstenção de um eleito do PS e 15 (quinze) votos a favor dos eleitos da CDU, nos termos do 

artigo 33.º n.º 1 alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 

12-A/2008 de 27 de fevereiro, aprovar as Opções do Plano 2015-2018, Orçamento e Mapa de 

Pessoal para 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Impostos Municipais – Derrama e participação variável no IRS 

A Câmara Municipal tomou conhecimento das seguintes deliberações, proferidas pela 

Assembleia Municipal na sessão realizada no dia 23 de dezembro:  

 

DERRAMA 
Ao abrigo da alínea d), do nº. 1 do artigo 25º da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro e da alínea 
b) do artigo 14.º, do n.º 2 do artigo 16.º e do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, 
foi deliberado, por maioria, com 9 (nove) votos contra dos eleitos do PS e 15 (quinze) votos a favor dos 
eleitos da CDU, autorizar o lançamento da derrama à taxa de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), para empresas com um volume de 
vendas acima dos 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros) e 0% para empresas com um volume de 
vendas abaixo dos 150.000,00 euros.  
 
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 
Ao abrigo da alínea d), do nº. 1, do artigo 25º da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro e do artigo 26.º da 
Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro foi deliberado, por maioria, com 9 (nove) votos contra dos eleitos do 
PS e 15 (quinze) votos a favor dos eleitos da CDU, manter em 5% a participação do Município no IRS dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do concelho de Serpa, referente aos 
rendimentos do ano de 2014.               

 

 

3. Pedido de autorização para repartição de encargos de verbas 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sessão realizada no dia 23 
de dezembro deliberou, por unanimidade, nos termos do art.º 22, nº 1 e nº 6 do Decreto-Lei n.º 197/99 
de 8 de Junho, aprovar a seguinte repartição de encargos de verbas para o ano de 2015, respeitante à 
Aquisição de Serviços para o Plano de Controlo de Qualidade da Água/2015: 
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Valor 
Global S/ 

IVA 

Valor 
Global C/ 

IVA 

2014 2015 Nº de 
cabimento 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

4.000,00 € 4.490,00 € 100,00 € 123,00 € 3.900,00 € 4.797,00 € 7996 

 

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, de harmonia com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 

8/2012 em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de 

Junho e de acordo com as disposições interligadas na alínea c), nº 1 do artigo 33º e artigo 24º ambos da 

Lei 75/2013 de 12 de setembro, autorizar a seguinte repartição de encargos: 

 

 Aquisição de Serviços - Manutenção do Elevador do Museu de Arqueologia 
 

Anos Montante (€)* 

2014 109,47 

2015 1.204,17 

2016 1.313,64 

2017 1.313,64 

*Iva incluído 

 Concurso Público Internacional- Aquisição de Gasóleo Rodoviário 
 

Anos Montante (€)* 

2014 5000 

2015 376.300 

2016 36.900 

*Iva incluído 

 

4. Desafetação de terreno do espaço público (Loteamento da Rochinha, em Vila Nova de 

S.Bento) – retificação de áreas  

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sessão ordinária de 23 de 

dezembro do corrente ano, deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 25º nº1, alínea q) da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a desafetação de terreno do espaço público para o domínio 

privado do Município e posterior venda ao proprietário do lote nº 19, do loteamento da Rochinha, em 

Vila Nova de S.Bento, Henrique José Candeias Rita, parcela de terreno com a área de 72,12 m2 e não 55 

m2, conforme anteriormente deliberado em sessão do Órgão Deliberativo de 16 de abril de 2003, e 

cujas confrontações são as seguintes: norte com o lote nº 19, a sul com arruamento público, a nascente 

com a Rua do Bairro Alto e poente com a Rua do Chafariz. ------------------------------------------------------------- 
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5. Proposta de regulamento do CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que, nos termos do artigo 241.º da Constituição da 

República Portuguesa e do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia 

Municipal deliberou, por unanimidade, na sessão realizada no dia 23 de dezembro de 2014, 

aprovar o Regulamento do CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa. 

 

6. Certificação de nome de ruas 

Terreiro General Humberto Delgado 

Na sequência do pedido apresentado pelo Banco BPI, S.A., através de Pretensão datada de 11 

de dezembro e de acordo com a informação dos serviços técnicos da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território e certidão emitida pela União de Freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria), em 27 de novembro de 2014, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 

certificar que o atual Terreiro General Humberto Delgado, em Serpa, teve anteriormente a 

designação de Terreiro dos Palmas. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. Parecer sobre aumento do número de compartes 

Na sequência do requerimento apresentado por Catarina Maria Baião Medeiros Soares e de 

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

de 19 de dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 

ao aumento de compartes no prédio rústico denominado "Califórnias Novas", descrito na 

competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 5237/20141210 e inscrito na matriz 

predial da União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, sob o artigo 315, 

Secção J, decorrente da partilha por óbito de Inês Maria Baião e subsequente adjudicação a 

Ricardo Jorge Baião Valente e Paulo Sérgio Baião Valente, 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 64/2003, de 23 de 

Agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8. Pedido de autorização para queimadas 

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

Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento 

na respetiva câmara municipal. ---------------------------------------------------------------------------- -------- 
 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que os pedidos apresentados pelos 

requerentes deram entrada e as queimadas realizaram-se no período que decorreu entre a 

última reunião do Órgão Executivo e a atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da 
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Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, ratificar os seguintes 

despachos proferidos pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º 

Pretensão 

Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Maria Fernanda 

Prego Lira Faria 

E/17120 2014.12.29 2014.12.30 2014.12.29 Herdade da Salsa, Brinches 

Maria Helena Valle 

Féria  

E/17137 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 Herdades de S.Brás e da 

Graciosa, Serpa 

 

 

9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio sito na Rua Brigadeiro Tiago Pedro 

Martins n.º 29, em Vila Nova de São Bento   

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

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara 

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

determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de 

segurança ou de salubridade. 

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

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------- 
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                                                                                                       Ata n.º 1 – 7/01 

 
 

2015 

 

 8 

         
 

 

 Deliberação 

Em conformidade com o n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do Auto de Vistoria, acima transcrito. -------- 

 

 

10. Constituição de Fundos de maneio para 2015 

Procedeu-se à análise da informação do Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Apoio Jurídico, onde refere que, de acordo com o ponto 2.3.4.3. do POCAL, em caso 

de reconhecida necessidade poderá ser autorizada a constituição de Fundos de Maneio, 

visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis. Determina o ponto 

2.9.10.1.11, do mesmo POCAL, que para efeitos de controlo destes Fundos de Maneio, cabe ao 

Órgão Executivo aprovar um regulamento que estabeleça a sua constituição, funcionamento e 

reposição. 

Em conformidade foi aprovado, em reunião da Câmara Municipal de 23 de janeiro de 2002, o 

Regulamento dos Fundos de Maneio da Câmara Municipal de Serpa, prevendo a constituição 

de Fundos de Maneio até ao valor máximo de 750,00€, cada. 

Desta forma, à semelhança do deliberado na reunião da Câmara Municipal realizada em 8 de 

janeiro de 2014, considerando que a reposição dos fundos foi feita até 31 de dezembro e que 

se verifica a respetiva necessidade, propõe-se a constituição de dois Fundos de Maneio, para o 
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ano de 2015, no valor de 750,00€ cada um, sendo responsáveis as funcionárias Ana Isabel da 

Graça Pires de Melo e Ana Cristina Pereira Gomes Paixão. ------------------------------------------------ 

 
      Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, constituir dois fundos de 

maneio para o ano de 2015, no valor de 750,00 (setecentos e cinquenta euros) cada, sendo 

responsáveis as funcionárias Ana Isabel da Graça Pires de Melo e Ana Cristina Pereira Gomes 

Paixão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  
11. Concurso público com publicidade internacional para aquisição de gasoleo rodoviário  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, datada de 29 de dezembro de 2014, emitida 

pela Subunidade de Aprovisionamento e Contratação Pública: 

 

«Considerando que o contrato ora vigente, foi válido por um ano, ou até se atingir o valor 

global contratualizado, expõe-se: 

- Mensalmente absorve-se em média, 25.000€ líquido de Iva; 

- O contrato teve inicio a Fev/2014, a execução global é de 82% e a taxa de consumo mensal é 

de 8,34%; 

Atendendo ao exposto, prevê-se que o contrato perdure por mais 45 dias, no ano económico 

2015, em condições de atividade habitual.  

 

Assim de modo a evitar a rutura de stock e acautelar-se o fornecimento sem recurso a Ajuste 

Direto intercalar, submete-se para apreciação do Órgão Executivo, a seguinte proposta: 

 

Escolha de procedimento de formação de contrato para aquisição de Gasóleo Rodoviário, 

concurso público com publicidade internacional, considerando que o valor estimado é de 

€340.000,00, de acordo com o disposto com o artº20, nº1, alínea b) do Código dos Contratos 

Públicos, conjugado com o Regulamento UE Nº1336/2013 da Comissão, de 14 de dezembro. 

 

Deverá o Órgão competente aprovar as peças do procedimento, programa de procedimento e 

caderno de encargos, de acordo com o disposto no artº40, nº1, b) do CCP, conjugado com o 

disposto no artº18, nº, 1, alínea b) do DL nº 197/99 de 8 de junho.  

 

O critério de adjudicação será o de mais baixo preço, sendo o prazo para a apresentação de 

proposta de 40 dias, após envio para o Jornal Oficial das Comunidades Europeias, cfr nº 3 do 

artigo 136º do CCP. 
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4- Que o Júri seja composto pelos seguintes elementos efetivos: Rui Costa, Chefe da DAGFRHAJ, 

como Presidente; Cristina Quaresma - Técnica Superior e Nuno Canhita - Assistente Técnico, 

como Vogais.  

Como elementos suplentes Jennifer Paraiba - Técnica Superior e Teresa Morgado - 

Coordenadora Técnica. 

 

Informa-se ainda, que a potencial aquisição foi objeto de autorização prévia do Órgão 

Deliberativo em sessão de 23/12/2014, referente à repartição de encargos de harmonia com a 

alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 

do artigo 22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho.» 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e de harmonia com o disposto no artº 20, nº 1, alínea b) do Código 

dos Contratos Públicos, conjugado com o Regulamento UE Nº1336/2013 da Comissão, de 14 de 

dezembro, foi deliberado por unanimidade, proceder à abertura de concurso público com 

publicidade internacional para aquisição de gasóleo rodoviário e aprovar as peças do 

procedimento, programa de procedimento e caderno de encargos, de acordo com o disposto 

no artº40, nº1, b) do CCP, conjugado com o disposto no artº 18, nº 1, alínea b) do DL nº 197/99 

de 8 de junho, que constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, 

sendo a composição do Júri a seguinte: 

- Elementos efetivos: Rui Costa, Chefe da DAFRHAJ, como Presidente; Cristina Quaresma - 

Técnica Superior e Nuno Canhita - Assistente Técnico, como Vogais.  

- Elementos suplentes: Jennifer Paraiba - Técnica Superior e Teresa Morgado - Coordenadora 

Técnica. 

 

 

12. Assuntos gerais de interesse autárquico 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Nota de Imprensa/Convite da CIMBAL – 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, relativa aos equipamentos de proteção 

individual para combates a incêndios em espaços naturais e cujo teor se transcreve: 
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13. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria n.º 3, referente ao 

dia 6 de janeiro de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.228.366,66 (um milhão, 

duzentos e vinte e oito mil trezentos e sessenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos) e 

127.899,24 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e noventa e nove euros e vinte e quatro 

cêntimos), respeitante a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente.  
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Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Noel Farinho 

questionou sobre a divulgação efetuada relativamente a esta reunião na freguesia de Brinches, 

tendo o Sr. Presidente informado que o procedimento habitual é a afixação do edital no Serviço 

de Atendimento ao Público e nas Juntas de Freguesia, a divulgação no site e na página do 

facebook. Referiu ainda que talvez, no futuro, no caso destas reuniões que se realizam nas 

freguesias, como estão agendadas com bastante antecedência, poder-se-á fazer também uma 

divulgação com algum destaque no jornal Serpa Informação. 

 
O Sr. Vereador Noel Farinho disse que isso lhe parece insuficiente, para um meio rural seria 

conveniente divulgar por outras vias, por exemplo, elaborando um folheto para distribuir pela 

população dessas freguesias.  

Levanta ainda a questão das acessibilidades a esta freguesia que são péssimas e pergunta se a 

Câmara pondera a hipótese de oficiar a Estradas de Portugal sobre esta situação.  

Pergunta ainda se o município tem conhecimento de investimentos para esta freguesia e o que 

pensa fazer até final do mandato, em matéria de investimentos mais relevantes. 

Sobre o hospital, pergunta se há novas informações e se a situação já evoluiu e no caso de se 

continuar a não obter resposta, coloca a hipótese de se contatar o respetivo Ministério e 

disponibiliza-se para se associar a qualquer tipo de iniciativas que a autarquia organize. 

 

O Sr. Presidente informa que ontem foi enviado um novo pedido para o Conselho de 

Administração da ULSBA a solicitar cópia do Acordo celebrado com a Santa Casa da 

Misericórdia e no período de um mês foram enviados vários pedidos. Sobre o contato com 

outras instâncias, diz que faz sentido ter primeiro conhecimento do documento e depois 

colocar questões mais concretas a outras entidades. -------------------------------------------------------- 

 

Ainda em relação ao Hospital, o Sr. Vereador Noel diz que se tratou de uma transação 

escondida, se o pedido já foi repetido podemos concluir que não há boa-fé, senão já teríamos 

conhecimento desse Acordo, pois ele tem que ser público e com carater de urgência.  

 

O Sr. Presidente fala ainda sobre o encerramento dos serviços que levaram à transferência da 

gestão, e apesar das movimentações da população, das atitudes da Câmara a manifestar a sua 

discordância, nada serviu. Diz ainda que se poderia questionar porque não é feita diretamente 

pelo ministério essa gestão e pedir os estudos realizados que fundamentem a decisão tomada.  

Em relação às acessibilidades à freguesia de Brinches, diz que nunca foi efetuada uma chamada 

de atenção específica para esta estrada, mas em relação à rede viária do concelho na sua 

globalidade, foram efetuadas algumas chamadas de atenção, para resolver algumas situações, 

como o cruzamento da estrada Serpa/V.N.S.Bento/Pias/Vale de Vargo e o cruzamento de Vila 

Nova de S.Bento para a estrada do Cruzeiro e foi também celebrado um protocolo com as 
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Estradas de Portugal sobre os semáforos existentes em Pias. E no âmbito da CIMBAL tem-se 

feito também reivindicações sobre as acessibilidades. ------------------------------------------------------- 

Sobre os investimentos particulares para esta freguesia, responde que há projetos pequenos, 

mas de projetos grandes dimensões não se tem conhecimento. 

No que diz respeito a projetos de maiores dimensões da autarquia para Brinches, diz que está a 

ser analisado este novo Quadro Comunitário de Apoio, para se adaptar e definir os projetos 

prioritários, não apenas para esta freguesia mas para todo o concelho.  

Em relação a Brinches, para este ano está prevista a obra de requalificação de uma parte da 

Sociedade 1.º de Junho, os orçamentos estão pedidos e no primeiro trimestre deste ano a obra 

irá avançar, cujos custos se estimam em cerca de 25.000 euros.  

Relativamente aos lotes disponíveis do Programa Municipal de Habitação Jovem, mas em que 

todos os munícipes poderão concorrer, em Brinches existia um projeto de quatro lotes, mas 

tendo em conta um protocolo que foi efetuado com a Casa do Povo de Brinches há uns anos, 

está a ser reanalisado esse projeto, tendo em conta a localização de um terreno perto da escola 

do 1.º ciclo, para um melhor enquadramento desse loteamento. ---------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga refere que, aquando da realização da última reunião da Câmara 

Municipal em Brinches, o Sr. Presidente disse que não iria avançar com uma mini zona de 

atividades económicas e pergunta se mantém essa decisão. --------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente diz que esta questão está respondida no plano de atividades, pois para este 

ano isso não está previsto e temos que ser realistas, pois é impossível a Câmara Municipal fazer 

mini ZAE em Brinches, em Vale de Vargo e em Ficalho. Tem sido com um esforço muito grande 

o que se tem feito no concelho, mas não é impossível uma empresa instalar-se em Brinches, 

pois dentro do perímetro urbano há zonas onde isso é possível e fora do perímetro urbano 

também. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga pergunta ainda quantos pedidos existem de requerentes que 

pretendem instalar o seu negócio em Brinches, tendo o Sr. Presidente respondido que é difícil 

contabilizar os processos de licenciamento, mas têm essencialmente a ver com cafés, lojas, 

uma casa funerária, mas poderá posteriormente contatar os respetivos serviços e prestar essa 

informação. O Sr. Vereador Daniel esclareceu que não estava a questionar sobre licenciamento 

de comércio, estava a referir-se a indústria, pois considera que Brinches, pelas suas 

características, é uma freguesia que poderia contribuir para o desenvolvimento do concelho. 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse ainda que, sem desprezar o trabalho que a Câmara tem feito, 

mas não se pode ignorar o facto de que os gráficos de regressão demográfica acentuaram-se 

nos anos 80 e nunca mais baixaram e são mais acentuados nas freguesias periféricas e isso 
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significa que os serviços instalaram-se noutras zonas maiores e mais desenvolvidas. Entre 1991 

e 2001 o concelho de Serpa perdeu 10% da sua população.  

Diz ainda que considera prioritária a questão da acessibilidade a esta freguesia e que se 

comunique às Estradas de Portugal a situação de decadência em que se encontra este troço da 

estrada nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu mais uma vez que, no âmbito da CIMBAL já foi efetuado esse 

levantamento sobre a situação das acessibilidades no concelho e comunicado às respetivas 

entidades. No que diz respeito à regressão demográfica, trata-se de um problema do Alentejo e 

de toda a zona do interior do País. Comenta ainda que, apenas durante o período em que 

existiu a reforma agrária é que não se verificou a regressão demográfica e isso significa que, 

quando existe emprego as pessoas mantém-se nas suas localidades. ----------------------------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público 
Encontravam-se presentes na reunião elementos da Junta de Freguesia de Pias e o Sr. João 

Manuel Agostinho, Tesoureiro da Junta, interveio para, relativamente ao assunto da estrada de 

acesso a Brinches, informar que foi efetuado na freguesia um abaixo-assinado e foi indicado aos 

munícipes um email das Estradas de Portugal para onde as pessoas podiam enviar as suas 

reclamações. Obteve-se a informação de que seriam efetuadas as reparações depois de 

concluída a obra dos canais, mas agora será efetuado novo abaixo-assinado, para se efetuar 

nova reivindicação. 

 

Usou também da palavra a Secretária da Junta, a Srª Maria Ana Sargento e na sequência da 

questão levantada sobre a instalação de indústria em Brinches e decorrente da sua atividade 

profissional, refere que existem, por exemplo, agricultores naquela freguesia com grandes 

produções, mas nenhum tem mostrado interesse em investir na indústria, mesmo quando têm 

sido abordados sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que poderia a Junta de Freguesia ter contatado a Câmara Municipal para 

que as reivindicações sobre a reparação da estrada fossem em conjunto e alertou ainda que 

essas reivindicações poderiam ser reforçadas através do envolvimento da Comissão de Utentes 

dos Serviços Públicos do Concelho. 

Diz ainda que não têm chegado à Câmara quaisquer pedidos para instalação de indústria em 

Brinches. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: ------------------------------------------------------- 

 

 Opções do Plano 2015-2018, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2015 

 Impostos Municipais – Derrama e participação variável no IRS 

 Pedido de autorização para repartição de encargo de verbas 

 Desafetação de terreno do espaço público (Loteamento da Rochinha, em Vila 

Nova de S.Bento) – retificação de áreas  

 Proposta de regulamento do CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa 

 Certificação de nome de ruas 

 Parecer sobre aumento do número de compartes 

 Pedido de autorização para queimadas 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio sito na Rua Brigadeiro 

Tiago Pedro Martins n.º 29, em Vila Nova de São Bento   

 Constituição de Fundos de maneio para 2015 

 Concurso público com publicidade internacional para aquisição de gasóleo 

rodoviário  

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H30 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 15 de outubro de 2013, para 

secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo. --------------------------------------------- 

 

 

    O Presidente               A Secretária 

 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                  (Anabela Baleizão Cataluna)         
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