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Ata n.º 23/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 11 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Na Sala de Sessões do edifício da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão 

Executivo, no dia onze do mês de novembro de dois mil e quinze, pelas dezassete horas e trinta 

minutos, convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

Aprovação da Ata n.º 22/2015 

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 22, relativa à reunião realizada no dia 4 de novembro, a 

qual foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade. ----- 

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 

alínea o) e art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, 

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

 

1. Plano de Urbanização da UT 11 – Orada 
2. Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/1990 – Rua da Estação em Pias 
3. Plano Municipal Juventude Ativa 
4. 2ª Fase de candidaturas de cedência de gabinetes no Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico  
5. Proposta de renovação do contrato de aquisição de serviços para a Auditoria Externa às 

Contas do Município – Exercício de 2015 
6. Sociedade 5 de outubro de Vale de Vargo – Apoio financeiro para comemorações do 

Aniversário 
7. Conselho Geral da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa - Substituição 

de representante 
8. Nona alteração ao Orçamento e quinta alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 
9. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico (5ª fase) 
10. Aditamento ao Acordo de Transação celebrado em 30 de junho de 2014, entre o 

Município de Serpa e a Agda – Águas Públicas do Alentejo, SA 
11. Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas Residuais de Serpa 
12. Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa 
13. Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos de Serpa 
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14. Impostos Municipais para 2016 
15. Aquisição de serviços para o Ensino do Cante Alentejano aos alunos do 3.º e 4.º anos do 

1.º ciclo do ensino básico – Repartição de encargos 
16. Aquisição de serviços para a elaboração de projetos das instalações elétricas do 

complexo das piscinas de Pias e complexo desportivo de Vale de Vargo- Repartição de 
encargos 

17. Aquisição de serviços de impressão do jornal Serpa Informação e empreitada de 
instalação do sistema de climatização do edifício do CADES – Repartição de encargos 

18. Parecer prévio para aquisição de serviços para manutenção das aplicações da AIRC 
19. Planos Municipais de Emergência para o Baixo Alentejo - Reprogramação de candidatura 
20. Delimitação da ARU – Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Serpa – 

Retificação 
21. Parecer sobre a constituição de compropriedade 
22. Assuntos gerais de interesse autárquico 
23. Resumo Diário da Tesouraria 

 
ORDEM DO DIA 

 

1. Plano de Urbanização da UT 11 – Orada 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que a proposta de plano de 

Urbanização da UT 11 (junto à Mina da Orada) foi objeto de parecer final favorável da CCDR 

Alentejo em 6 de outubro de 2015. 

 

Durante o período de discussão pública a EDIA, SA e o Instituto de Conservação da Natureza e 

Florestas manifestaram-se conjuntamente no sentido do Plano incluir normas de proteção ao 

abrigo de morcegos existente na área de intervenção do plano. A Câmara Municipal incorporou 

no Plano as medidas propostas por estas duas entidades e submeteu o Plano novamente à 

CCDR Alentejo, tendo como resultado o parecer agora emitido. 
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Foi distribuído por todos os eleitos em CD-ROM a versão final do referido plano. 
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Face ao exposto e de acordo com o n.º 1 do artigo 90º do D.L. n.º 80/2015 de 14 de maio 

(Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal o Plano de Urbanização da UT-11 

– Orada, o qual consta de pasta anexa à presente ata, em formato digital, dela fazendo parte 

integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  
2. Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/1990 – Rua da Estação em Pias 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e 
Ordenamento do Território, em 16 de outubro do corrente ano: 
 
«Na sequência do ofício CMS ref.6678/2015 de 2/setembro, instruiu o requerente o processo com peças escritas e 
desenhadas, clarificando os índices de ocupação/utilização propostos, referentes a cada lote: 

 
 
É proposto a alteração do número de lotes, das áreas de implantação e de construção nos lotes 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 

Apenas o lote 2 não apresenta alterações: 

Lote 1 - alteração dos índices de implantação/construção; 

Lote 2 – mantêm-se os índices de implantação/construção; 

Lote 3 e 4 - alteração do polígono dos lotes (junção de dois lotes) e dos respetivos índices de 

implantação/construção; 

Lote 5 - alteração do polígono do lote e dos respetivos índices de implantação/construção; 

Lote 6 - alteração do polígono do lote e dos respetivos índices de implantação/construção; 

Lote 7 - introdução de índices de implantação/construção e edificação a legalizar; 

Lote 8 - alteração dos índices de implantação/construção.  

 

Face ao Plano Diretor Municipal em vigor, os prédios urbanos inserem-se na seguinte classe de espaço: espaços 

centrais e residenciais (nível 2), com os seguintes parâmetros: 

 

Índice de Ocupação do Solo Líquido (Iol) [%] – 100 

Índice de Utilização do Solo Líquido (Iul) – 1.60 

Número Máx. de Pisos (Pm) - 2 

 

Informa-se ainda, que foi publicado em Diário da República, no presente dia, o Plano de Urbanização de Pias, 
(Aviso DR n.º 11904/2015), inserindo-se o prédio urbano na seguinte classe de espaço: ZCP – Zona Consolidada a 
Preservar. 
 

 



                                                                                                 Ata n.º 23 – 11/11 

 
 

2015 

 

 6 

Artigo 12.º 
Zona consolidada a preservar 
1 — “As intervenções na zona consolidada a preservar estarão sempre subordinadas aos princípios da preservação da malha 

urbana tradicional existente e da conservação do património arquitetónico. 

2 — O licenciamento de novas edificações ou alterações das existentes, fica sujeito aos parâmetros urbanísticos definidos no 

quadro síntese anexo ao Regulamento e aos condicionamentos gerais definidos nos números 1, 2, 3 e 4 do artigo 28.º. 

3 — Os usos do solo dominantes nesta zona abrangem habitação, comércio, serviços e equipamentos, entre outros 

considerados compatíveis.” 

 

Artigo 28.º 
Condicionamentos gerais 
1 — “As operações urbanísticas serão articuladas com a frente edificada de ambos os lados do arruamento, no troço de rua 

compreendido entre as duas transversais mais próximas, para um e para outro lado, onde se implantam em termos de 

volumetria, cércea, alinhamentos e materiais de construção. 

2 — O alinhamento é definido pelas edificações imediatamente contíguas. 

No caso de edifícios adjacentes a outros existentes com diferentes recuos, a transição far-se -á por conceção de corpos 

volumétricos que permitam articular ambos os planos das fachadas contíguas, estabelecendo uma boa integração 

arquitetónica. 

3 — Os parâmetros referidos no n.º 1. dos artigos 13.º e 14.º, constituem -se como referencial de princípio para a edificabilidade 

a viabilizar, podendo não ser acatado quando tal for expressamente considerado incompatível com os objetivos de garantir a 

melhor integração urbanística dos novos volumes edificados na envolvência e a preservação das características e imagem 

dominante do sítio, ou garantir a melhoria das condições de habitabilidade. 

4 — A integração urbanística referida no número anterior materializa-se nos novos corpos edificados através da manutenção 

das características daquelas em termos de malhas, morfologias, tipologias, seguintes regras: 

a) O alinhamento da fachada frontal é o dominante, exceto quando o Município tenha estabelecido, através de instrumento 

adequado para o efeito, novos alinhamentos tendo em vista o reperfilamento do arruamento confrontante, a correção do 

traçado do espaço público ou o reordenamento urbanístico do local da intervenção; 

b) A altura da fachada frontal é a dominante, exceto quando se tenha estabelecido uma nova altura da fachada através de 

instrumento adequado.” 

 

Pelo exposto, verificando-se que a alteração proposta, cumpre os requisitos no Plano Diretor Municipal em vigor 

e Plano De Urbanização de Pias, propõe-se a aprovação da alteração ao Alvará de Licença de Loteamento 

n.º5/90, em Deliberação em Reunião de Câmara. 

 

Mais se informa, de acordo com o Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, artigo 58.º e face aos usos 

a que se destinam as alterações (anexo/alpendre e garagem), que é aplicável a taxa municipal pela realização, 

manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas (TRIU): 

TRIU = (A + B) × (CL) × (CU) × C 

CU — Coeficiente de Utilização — Tipo De utilização (desincentivo): 

Coeficiente para habitação (Tx desinc.) 

Coeficiente para comércio e serviços (Tx desinc.) 

Coeficiente para indústria e outros fins (Tx desinc.) 

C — é a superfície total em m2 de pavimento prevista na operação, destinados ou não à habitação, excluindo as 

áreas destinadas a estacionamento e anexos. 

 

Verifica-se também no processo de loteamento n.º01/1990/466, que não houve lugar a cedências. 
Inserindo-se o loteamento numa área urbana consolidada e infraestruturada, as áreas dos arruamentos existentes 
já faziam parte integrante do domínio público, mantendo na presente data, o loteamento e via pública, as mesmas 
características, não existe lugar a cedências para espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva, pelo que 
não são aplicados os parâmetros da Portaria nº 216-B/2008 de 3 de Março.» ------------------------------------------------- 
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 Deliberação  
De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 5/90, na Rua da Estação, em Pias ---------------- 

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

encontrar impedido nos termos da lei. --------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3. Plano Municipal Juventude Ativa 

Procedeu-se à análise do Plano Municipal Juventude Ativa, apresentado pelo Gabinete de Ação 

Social e Educação, que define a estratégia das políticas locais de juventude, articulando e 

integrando as diferentes dimensões do universo juvenil do concelho de Serpa. 

 

O grande desafio do Plano Municipal Juventude Ativa é o de gerar um movimento de mudança 

que cumpra o nosso compromisso com os jovens, garantindo que o concelho seja a expressão: 

- De uma democracia participativa e mobilizadora da vontade das novas gerações; 

- Das políticas multissectoriais como resposta a uma sociedade cada vez mais complexa e 

desafiante; 

- Da igualdade de oportunidades como forma de capacitar os jovens a fazer mais e melhor por 

si e pelo seu concelho; 

- Da pluralidade, consolidada no respeito pela diferença; 

- Da ética indispensável à construção de um ideal juvenil mais solidário e inclusivo. 

 

O Plano Municipal Juventude Ativa não pode ser, por isso, um projeto acabado, é um processo 

é constante mudança que exige a cada um dos seus intervenientes, a capacidade de o fazer 

evoluir de forma a que as políticas de juventude, as medidas e as ações em formulação e/ou 

implementação permitam contribuir, de facto, para melhorar a trajetória de vida dos jovens no 

Concelho de Serpa. 

Abrange a população jovem com idades compreendidas entre os 12 e os 35 anos a viver no 

concelho de Serpa.  

O Plano Municipal Juventude Ativa define a estratégia e a orientação da política de juventude 

do Município, contemplando medidas e programas cujo fim último é proporcionar aos jovens o 

“apego” ao seu concelho. 

A capacitação juvenil deve ser entendida com um meio e um fim em si mesmo, devendo o 

processo de elaboração das políticas de juventude envolver a sociedade civil no debate público 

em torno dos problemas coletivos, integrar os contributos prestados na sua definição, cooptar 

sinergias, negociar a sua implementação e desta forma, corresponsabilizar todos os 

intervenientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Intervenções 

Interveio a Srª Vereadora Isabel Estevens para referir que este Plano foi apresentado no 

Conselho Local de Ação Social e iniciou-se em 2012, desenvolvendo-se algumas atividades para 

se verificar se as ações estavam a ser concertadas e tendo existido esse período de maturação, 

pretende-se então dar continuidade a este Plano Municipal. --------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que o Plano é bem-vindo e é uma mais-valia e representa um 

olhar mais atento com a juventude do nosso concelho por parte do Município, contudo deixa 

um desafio, que seja um ponto de partida, mas que não se esgote por aqui, que 

cumulativamente se perspetivem politicas ativas de incentivo à fixação dos jovens, estando o 

PS disponível para colaborar e é um desafio para que todos reflitam sobre o assunto. Termina, 

dizendo que subscrevem o Plano. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente refere que este plano tem efeitos retroativos e pretende-se conjugar o que 

existe com o que poderá existir. Este é o momento em que se dá conhecimento destes projetos 

de forma integrada, mas muitas destas ações, há muito que têm vindo a ser desenvolvidas. Diz 

ainda que a fixação dos jovens não depende apenas das políticas do Município, depende da 

região e do País. Além de alguns programas específicos para esta faixa etária, este Plano tem 

outros que podem ser aproveitados para outras faixas etárias. -------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano Municipal Juventude Ativa, 

o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, constituído por 

doze páginas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. 2ª Fase de candidaturas de cedência de gabinetes no Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico  

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa que deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal uma candidatura para a cedência de gabinete no espaço CADES.  

 

A empresa MYGON, S.A, com sede em Serpa, Praça Florbela Espanca - Centro Comercial 

Avenida, dedicada à prestação de serviços nas áreas de comércio eletrónico, marketing, 

comunicação e publicidade e a consultoria em plataformas de comércio eletrónico, sente 

necessidade de expandir a atividade e com isto criar mais quatro (4) postos de trabalho. Neste 

momento, a falta de espaço das atuais instalações condiciona essa expansão. 
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Representantes da empresa deslocaram-se ao CADES, a visitar as instalações, formalizando, 

posteriormente a candidatura a um gabinete. Necessitam para o efeito de aproximadamente 

47m2, por forma “alojar” seis (6) colaboradores (quatro a recrutar, mais dois existentes).   

Solicitam o espaço por 3 anos. 

Foram entregues todos os documentos complementares ao formulário de candidatura, 

enumerados no regulamento. 

 

Avaliação da candidatura de acordo com o art.º 10.º do regulamento: 

1. Viabilidade económica do projeto- o projeto teve um investimento inicial de 

321.997,00€ e apresenta uma previsibilidade de vendas anuais de 1.207.720,00€. Os 

custos anuais estão calculados em 716.063,00€. 

 

2. Relevância económico-social- dado tratar-se de uma empresa jovem sediada em Serpa, 

com ambições de crescimento a sua instalação no CADES permitirá diversificar e 

reforçar o tecido económico de Serpa. 

 

3. Potencialidade para a criação de emprego- a sua relocalização permitirá criar mais 

quatro postos de trabalho, num total de seis (6);  

 

4. Maturidade do projeto- a empresa está a funcionar desde 2011, no mercado nacional, 

encontrando-se a encetar negociações para se expandir para o mercado espanhol. 

 

5. Carácter inovador, apostando na criatividade, investigação e empreendedorismo- o 

proponente manifesta carácter empreendedor e inovador, se atendermos ao serviço 

que a empresa presta.  

A Mygon é uma plataforma eletrónica, gratuita, disponível para Android, iPhone,, 

Windows phone e website, que os usuários deverão consultar antes de utilizarem um 

serviço (de restaurantes a cabeleireiros, por exemplo), fornecendo-lhes informações 

sobre preços, caraterísticas dos serviços, possibilidade de reserva, etc.. A adesão quer 

dos comerciantes, quer dos utilizadores ao serviço traz vantagens para ambos- os 

comerciantes criarão uma solução de “lealdade universal” do cliente, já que a 

plataforma gera dinheiro cada vez que o usuário a utiliza, permitindo-lhe pagar outros 

serviços/bens no universo dos comerciantes Mygon - “Cada vez que um usuário usa 

Mygon ganha dinheiro que pode usar mais tarde para pagar a comerciantes Mygon, 

criando uma solução de lealdade universal.” 
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Atendendo à análise dos critérios de avaliação e aos espaços disponíveis no CADES, colocam à 

consideração superior a cedência de um gabinete. A proposta é de cedência do gabinete n.º 5 

com 29,65 met2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder à empresa MYGON, S.A, o gabinete 

n.º5 com 29,65 met2 do CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa. 

 

 

5. Proposta de renovação do contrato de aquisição de serviços para a Auditoria Externa 

às Contas do Município – Exercício de 2015 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Subunidade de Contratação Pública 

e Aprovisionamento, que se transcreve: 

 

«Considerando: 

• que de acordo com o disposto no art.º 77º, nº 1 do Regime Financeiro das Autarquias Locais e 

das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, “O auditor 

externo, responsável pela certificação legal das contas, é nomeado por deliberação do órgão 

deliberativo, sob proposta do órgão executivo, de entre revisores oficiais de contas ou 

sociedades de revisores oficiais de contas.”; 

• que a renovação de contratos de aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo 

do órgão executivo, independentemente da natureza da contraparte, de acordo com os n.ºs 5 e 

12 do art.º 75 da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado 

para 2015; 

• que nos termos do nº 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 20/2015, de 4 de fevereiro, que veio 

regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo na administração central, 

com as devidas adaptações à administração local, são os seguintes os elementos necessários 

para a instrução do pedido de parecer prévio vinculativo: 

 

a) Descrição do contrato e seu objeto, demonstrando não se tratar de trabalho 

subordinado, bem como a inconveniência do recurso a modalidade de relação jurídica de 

emprego público constituída ou a constituir e a inexistência de pessoal em situação de 

mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em 

causa: 

 

O presente procedimento – Aquisição de Serviços para a Auditoria Externa às Contas do 

Município – reveste a forma de prestação de serviço. Trata-se de um trabalho não 

subordinado, o qual é prestado com autonomia e não se encontra sujeito à disciplina e à 
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direção do Município, nem impõe o cumprimento de horários de trabalho, sendo inconveniente 

o recurso à modalidade de relação jurídica de emprego público constituída ou a constituir. 

Não foi feita a verificação de inexistência de pessoal em situação de mobilidade geral, especial 

ou de requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa. 

A verificação deste requisito efetuava-se mediante consulta à plataforma da BEP (Bolsa 

Publica de Emprego) para verificação do regime de Mobilidade Especial e/ou Voluntária e à 

plataforma do INA (Direção-geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas) para 

verificação do regime de requalificação. 

Atualmente tais consultas não produzem quaisquer resultados estando, inclusivamente, os 

Municípios dispensados do procedimento de consulta à plataforma do INA. 

b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço ou 

entidade requerente: 

A verba está contemplada no Orçamento Municipal para o ano de 2015, atestada nos Anexos 

A1 e A2, classificada e cabimentada da seguinte forma: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 

- Económica – 020225 Outros Serviços; 

- GOP – 

c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do contrato: 

Tendo em conta que estamos perante uma renovação de contrato do serviço supra 

identificado, adjudicado a 29/08/2013, pelo valor de 6.300,00€ (seis mil e trezentos euros), a 

acrescer a taxa de IVA legal em vigor, antecedido de Parecer Prévio Vinculativo desse órgão 

executivo de 07/08/2013, não se torna necessário proceder à fundamentação da escolha do 

procedimento agora adotado. 

 

d) Identificação da contraparte: 

MRG – Roberto, Graça & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

Com sede na Av. 24 de Julho, nº 124, 4º Esq. 

1350-346 Lisboa 

Telefone: 213 932 180 

E-mail: geral@mrg-sroc.com 

Contribuinte nº 508 706 190 

 

e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no nº 1 do 

artigo 2.º e artigo 4º da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, e nos n.os 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do artigo 

75.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos 

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação 

de serviços tenha idêntico objeto e, ou, contraparte. 
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Não é aplicada a redução remuneratória à presente renovação, por se tratar de um 

procedimento que já foi objeto de redução, de acordo com o disposto no nº 9 do artº 75º da 

LOE de 2015, aquando da renovação do contrato relativo ao ano de 2012. 

No entanto, de acordo com disposto no artigo 4º da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, deverá 

ser revertida 20% da redução aplicada aquando da renovação do contrato relativo ao ano de 

2012. Tendo em conta que o valor antes redução era de 7.000,00€ (sete mil euros) e que foi 

aplicada a redução remuneratória de 10%, de acordo com o estipulado no artigo 19º, nº 1, 

alínea c) da LOE 2011, aplicável por remissão do artigo 26º da LOE de 2012, tornando-se por 

isso necessário proceder à sua demonstração: 

700,00*20%=560,00 

7.000,00-560,00=6.440,00€ 

Assim, o valor do contrato para o ano de 2015 é de 6.440,00€ (seis mil, quatrocentos e 

quarenta euros), acrescido da taxa de IVA de 23% no valor de 1.481,20€ (mil quatrocentos e 

oitenta e um euros e vinte cêntimos), o que perfaz o montante de 7.921,20€ (sete mil, 

novecentos e vinte e um euros e vinte cêntimos). A reversão está atestada pelos Anexos B1 e 

B2. 

1- Considera-se, assim, que estão reunidas as condições para a renovação do contrato 

acima identificado, propondo-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer 

favorável à renovação do contrato para a Aquisição de Serviços para a Auditoria 

Externa às Contas do Município de Serpa. 

 

2 – Considerando que, de acordo com o estipulado no nº 1, do artigo 77º do Regime Financeiro 

das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovada pela Lei nº 73/2013 de 3 de 

setembro, acima referido, a nomeação do auditor externo é da competência da Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deve o presente assunto ser remetido à próxima 

reunião do Órgão Deliberativo, para decisão.» ----------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores 

Vereadores do Partido Socialista, emitir parecer favorável à renovação do contrato para a 

Aquisição de Serviços para a Auditoria Externa às Contas do Município de Serpa, com a 

empresa MRG – Roberto, Graça & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. 

 

Foi ainda deliberado, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do Partido 

Socialista, de acordo com o estipulado no nº 1, do artigo 77º da Lei nº 73/2013 de 3 de 

setembro, propor à Assembleia Municipal a nomeação para as funções de Auditor Externo da 

Câmara Municipal de Serpa, para o ano de 2015, a empresa MRG – Roberto, Graça & 
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Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, pelo valor de 6.440,00€ (seis mil 

quatrocentos e quarenta euros), a acrescer a taxa de IVA legal em vigor. ------------------------------- 

 

 

6. Sociedade 5 de outubro de Vale de Vargo – Apoio financeiro para comemorações do 

Aniversário 

Na sequência do pedido da Sociedade de Instrução e Recreio 5 de outubro de Vale de Vargo, 

em que solicita apoio para uma ação pontual, que se prende com a comemoração do seu 

aniversário, através de um lanche para os seus associados, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, atribuir-lhe um subsídio no valor de 150,00 

€ (cento e cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Conselho Geral da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

Na sequência do pedido de suspensão de mandato da Srª Vereadora Paula Jesus Godinho Pais 

Soares, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear como representante da 

autarquia no Conselho Geral da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, o Sr. 

Vereador Noel Ricardo Estevens Farinho, durante o período em que vigorar a referida 

suspensão de mandato. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Nona alteração ao Orçamento e quinta alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos  

Foi distribuída por todos os eleitos, a proposta de alteração ao Orçamento da Câmara 

Municipal e Plano Plurianual de Investimentos, bem como a respetiva justificação.  

 

 Deliberação 

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

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

a nona alteração ao Orçamento e a quinta alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, 

conforme documentos que constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico (5ª fase) 

O Gabinete de Ação Social e Educação apresentou os pedidos de auxílios económicos para os 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, abaixo indicados, que deram entrada após as anteriores 

reuniões da Câmara Municipal. 

Informam que os mesmos estão de acordo com as competências da Câmara Municipal no 

âmbito da Ação Social Escolar aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente 
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alimentação, alojamento e auxílios económico para material escolar e livros escolares, previstas 

na alínea hh) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. 

O posicionamento dos alunos foi efetuado conforme previsto no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 

de Março e de acordo com as medidas definidas no Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto 

do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da administração Escolar, atualizado pelo 

Despacho nº8452-A/2015, de 31 de julho. 

Para atribuição deste apoio, a Gestão Financeira procedeu aos seguintes cabimentos: 
 

 Fornecimento de refeições Aquisição de material escolar 
 

Agrupamento de Escolas nº 1 
Serpa 

Compromisso sequencial nº 12372 
 

Compromisso sequencial nº 12374 

Agrupamento de Escolas nº 2 
Serpa 

Compromisso sequencial nº 12373 Compromisso sequencial nº 12375 
 

 

 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 
(Serpa, Vales Mortos, Pias, Brinches e Vale de Vargo) 

EB1 de Serpa  - Escalão B 
 

Nome do aluno Registo 
entrada 

Alunos com 
NEE0 

Subsídio de refeição 
e material escolar1 

Subsídio de 
alojamento2 

Maria Rita Saião Marcelo Rodrigues 
 

E/15892/15 ---- X ---- 

EB1 de Serpa  - Escalão B 
 

Donato Cabeças Madeira 
 

E/15852/15 ---- X ---- 

Miriam Cabeças Madeira 
 

E/15851/15 ---- X ---- 

 

0 – Os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), de acordo com o artigo 13º do Despacho nº 14368-A/2010 de 14 de setembro 

de 2010 (2ª série nº 179), todos os alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente, serão posicionados no Escalão A 

da Ação Social Escolar, mediante confirmação feita pelos Agrupamentos de Escolas. 

1 –Refeições: correspondente a 1,68€/por refeição, para alunos do escalão A, e 0,95€/refeição para alunos do escalão B, conforme definido no Despacho nº 18987/2009, de 

17 de agosto, e respetivas alterações  em Despacho anual pelo Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar. 

Material escolar: 13,00€ para alunos do escalão A  e 6,50€ para alunos do escalão B 

2 – apenas para alunos deslocados do seu agregado familiar para frequência da escola, quando não seja possível assegurar alternativas de transporte escolar 

 

 

 Deliberação  

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

auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 2015/2016 (5ª 

fase), acima transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Aditamento ao Acordo de Transação celebrado em 30 de junho de 2014, entre o 

Município de Serpa e a Agda – Águas Públicas do Alentejo, SA 

Na sequência da aprovação pelo Conselho de Administração da AGDA em 29 de outubro de 

2015 do aditamento ao acordo de transação celebrado em 30 de junho de 2014, em 

conformidade com o artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, solicitar à assembleia municipal a autorização prévia para a 

celebração do presente aditamento, cujo teor a seguir se transcreve:  

ADITAMENTO AO ACORDO DE TRANSAÇÃO 

Entre: 

Primeiro Contraente: 

Município de Serpa, com o NIPC 501 112 049, neste ato representado pelo seu Presidente da Câmara 
Municipal, com poderes para o ato, Tomé Alexandre Martins Pires, adiante designado de Primeiro 
Contraente;  

e 

Segunda Contraente: 

AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A., com o número de matrícula e de pessoa coletiva 509 133 843, 
com sede na Rua Doutor Aresta Branco, n.º 51, 7800-310 Beja, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Braga com o capital social de 500.000,00 (quinhentos mil euros), neste ato representada 
pelo seu administrador, João Manuel da Silva Costa, com poderes para o ato, adiante designada de 
Segunda Contraente; 

 

Considerações: 

1. Foi celebrado em 30 de junho de 2014, um acordo de transação para regularização da divida do 
Município de Serpa à AgdA – Águas Publicas do Alentejo, S.A.; 

2. Foi solicitado pela Primeira Contraente, a celebração de um aditamento ao contrato que 
acrescentasse ao referido acordo de transação a divida correspondente às faturas do anexo I, no 
valor total de € 687.028,12 (seiscentos e oitenta e sete mil e vinte e oito euros e doze cêntimos); 

3. Foi ainda solicitado pelo Município o reescalonamento da divida total até 25 de novembro de 
2020; 

4. Que a divida existente em acordo de pagamento ascende na presente data a € 818.632,82 
(oitocentos e dezoito mil, seiscentos e trinta e dois euros e oitenta e dois cêntimos); 

5. Foi pelo Conselho de Administração da AgdA, através da informação 453/DAF/2015, a 
celebração do presente Aditamento ao Acordo de Transação.  

 

É celebrado, nos termos e para os efeitos dos artigos 1248.º a 1250.º do Código Civil, o Aditamento ao 
Acordo de Transação constante das cláusulas seguintes: 
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Cláusula 1.ª 

O Primeiro Contraente reconhece a obrigação de pagamento das faturas incluídas no anexo I emitidas 
pela Segunda Contraente e agora acrescentadas ao Acordo de Transação, perfazendo a quantia total em 
divida de € 1.505.660,94 (um milhão, quinhentos e cinco mil, seiscentos e sessenta euros e noventa e 
quatro cêntimos) relativas a serviços prestados de abastecimento de água para consumo público e 
serviços prestados de saneamento de águas residuais, valor que se encontra vencido na data da 
celebração do presente Aditamento. 

Cláusula 2.ª 

1. A dívida mencionada na cláusula anterior será paga à Segunda Contraente pelo Primeiro 
Contraente em 60 (sessenta) prestações mensais postecipadas, nos termos definidos no Plano 
de Pagamentos constante do ANEXO II ao presente Acordo, do qual faz parte integrante;  

2. O aditamento ao acordo de pagamento incluirá ainda o cálculo de juros de mora vincendos da 
quantia prevista na cláusula anterior e de juros financeiros, à taxa de 3,50%, os quais a Primeira 
Contraente se compromete a liquidar mediante a apresentação de faturas emitidas pela 
Segunda Contraente. 

 

O presente Aditamento, composto por 6 (seis) páginas que incluem 2 (dois) Anexos, compostos por 3 
(três) páginas e que dele fazem parte integrante. Foi celebrado em Serpa, em 23 de novembro de 2015, 
em 2 (dois) exemplares, ficando um para cada uma das partes. 

Constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, os anexos I e II ao 

referido aditamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas Residuais de Serpa 

O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de 

julho e pela Lei n.º 12/2014, de 6 de março, a Portaria n.º 34/2011,de 13 de janeiro e o Decreto 

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto vieram revelar a necessidade de adequar o 

Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas Residuais, atendendo 

especialmente às exigências de funcionamento dos serviços do Município de Serpa, às 

condicionantes técnicas no exercício da sua atividade e às necessidades dos utilizadores. 

Este regulamento municipal tem como enquadramento legal, o artigo 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, a Lei n.º 75/2013 - Lei que estabelece o regime jurídico das autarquias 

locais, de 12 de setembro, a Lei n.º 58/2005 - Lei da Água, de 19 de dezembro, e demais 

legislação complementar, o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, o Decreto-Lei n.º 226-

A/2007, de 31 de maio, o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, Decreto-Regulamentar n.º 

23/95, de 23 de agosto, o artigo 21.º da Lei n.º 73/2013 - Lei do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais, de 03 de setembro, com respeito pela exigência constante da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, e do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua versão atual e ainda a 

Lei n.º. 10/2014, de 6 de março e o DL n.º. 114/2014, de 21 de julho. 
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O presente Regulamento estabelece e define as regras e as condições a que devem obedecer os 

sistemas públicos e prediais de drenagem de águas residuais, na área do concelho de Serpa, 

sua interligação e sua utilização, nomeadamente quanto às condições administrativas e técnicas 

da recolha, drenagem e tratamento das águas residuais e à manutenção e utilização das redes 

públicas e prediais, de forma que seja assegurado o seu bom funcionamento global, 

preservando-se a segurança, a saúde pública e o conforto dos utentes. 

 

Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 31 de outubro de 2014, foi deliberado, por 

unanimidade dos presentes, aprovar a proposta de Regulamento Municipal do Serviço de 

Saneamento de Águas Residuais e em cumprimento do disposto no n.º 4, do artigo 62.º, 

Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº. 92/2010 de 26 de julho 

e pela Lei nº. 12/2014 de 6 de Março, submeter a consulta pública por um período de 30 dias 

úteis, através da sua colocação no sítio da internet da Câmara Municipal de Serpa e nos locais e 

publicações de estilo e em simultâneo com o decurso da consulta pública, submeter a parecer 

da Entidade Reguladora (ERSAR) 

Decorrido o período de consulta pública e o parecer da ERSAR e corrigida em conformidade, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a proposta de Regulamento 

Municipal do Serviço de Saneamento de Águas Residuais, a aprovação da Assembleia Municipal, 

a qual consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 

12. Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa 

O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010 de 26 de 

julho e pela Lei n.º 12/2014 de 6 de março, a Portaria n.º 34/2011, de 13 de janeiro e o Decreto 

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto vieram impor a adequação do Regulamento Municipal 

de Abastecimento de Água, atendendo especialmente às exigências de funcionamento dos 

serviços do Município de Serpa, às condicionantes técnicas no exercício da sua atividade e às 

necessidades dos utilizadores, bem como ao ajustamento de práticas e procedimentos. 

Este Regulamento Municipal tem em conta diverso enquadramento legal, tal como, o artigo 

241.º da Constituição da República Portuguesa, a Lei n.º 75/2013 - Lei que estabelece o regime 

jurídico das autarquias locais, de 12 de setembro, a Lei n.º 58/2005 - Lei da Água, de 19 de 

dezembro e demais legislação complementar, o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, 

Decreto-Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto, Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, a 

Lei n.º 23/96, de 26 de julho e respetivas alterações, o artigo 21.º da Lei n.º 73/2013 - Lei do 

Regime Financeiro das Autarquias Locais, de 03 de setembro, com respeito pela exigência 

constante da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, e do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua versão atual. 
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O presente Regulamento tem por objeto estabelecer as regras do serviço público de 

abastecimento de água aos diferentes tipos de utilizadores no município de Serpa, onde os 

sistemas públicos e prediais de distribuição de água, construídos ou a construir e sua 

interligação e utilização, devem garantir o seu bom funcionamento global, preservando-se a 

segurança, a saúde pública e o conforto dos utentes. 

Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 31 de outubro de 2014, foi deliberado, por 

unanimidade dos presentes, aprovar a proposta de Regulamento Municipal de Abastecimento 

de Água do Município de Serpa e em cumprimento do disposto no n.º 4, do artigo 62.º, 

Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº. 92/2010 de 26 de julho 

e pela Lei nº. 12/2014 de 6 de Março, submeter a consulta pública por um período de 30 dias 

úteis, através da sua colocação no sítio da internet da Câmara Municipal de Serpa e nos locais e 

publicações de estilo e em simultâneo com o decurso da consulta pública, submeter a parecer 

da Entidade Reguladora (ERSAR) 

 

Decorrido o período de consulta pública e o parecer da ERSAR e corrigida em conformidade, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a proposta de Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa, a aprovação da Assembleia 

Municipal, a qual consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------ 

 

13. Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos de Serpa 

O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, (posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 

92/2010, de 26 de julho e pela Lei n.º. 12/2014, de 6 de março) e a Portaria 34/2011, de 13 de 

janeiro, vieram revelar a necessidade de proceder à elaboração de um Regulamento Municipal 

do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, atendendo especialmente às exigências de 

funcionamento dos serviços do Município de Serpa, às condicionantes técnicas aplicáveis no 

exercício da sua atividade e às necessidades dos utilizadores. 

Este Regulamento Municipal tem como legislação habilitante, o artigo 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, a Lei n.º 75/2013 — Lei que estabelece o regime jurídico das autarquias 

locais, de 12 de setembro, a Lei n.º 11/87, de 7 de abril – Lei de Bases do Ambiente alterada pela 

Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro, o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro que estabelece 

o regime geral da gestão de resíduos e demais legislação complementar, o artigo 21.º da Lei n.º 

73/2013 — Lei do Regime Financeiro das Autarquias Locais, de 03 de setembro, e a Lei n.º 23/96, 

de 26 de julho, com as alterações conferidas pela Lei n.º 12/2008 — Lei da Proteção do 

Utilizador de Serviços Públicos Essenciais, de 26 de fevereiro e pela Lei n.º 24/2008, de 2 de 

junho e ainda a Lei n.º. 10/2014, de 6 de março, o Decreto-Lei n.º. 114/2014 de 21 de julho e a 

deliberação 928/2014 da ERSAR. 

Atendendo ao enquadramento legislativo decorrente do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
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setembro, o presente regulamento pretende definir o sistema municipal de gestão dos 

Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana adotando medidas que visem, designadamente: 

 Incentivar a redução da produção de Resíduos Urbanos (RU); 

 Responsabilizar os produtores de resíduos, através da aplicação do princípio do poluidor 

- pagador; 

 Definir as normas respeitantes à recolha, transporte e destino final dos RU; 

 Promover uma política energética baseada no aproveitamento racional e sustentado dos 

recursos renováveis, segundo o princípio reduzir, reutilizar, reciclar, bem como na 

racionalização do consumo; 

 Despertar mudanças de atitudes e comportamentos cívicos dos cidadãos para a higiene 

pública, designadamente o asseio e limpeza dos arruamentos, passeios e outros espaços 

públicos. 

A necessidade de afirmação do princípio do poluidor - pagador conduz à responsabilização 

prioritária dos produtores de bens, produtores e detentores de resíduos, quanto aos custos da 

gestão dos resíduos. 

Por sua vez o Regime Geral de Gestão de Resíduos e a Lei das Finanças Locais, estabelecem 

instrumentos destinados à compensação dos custos sociais e ambientais gerados à comunidade 

pelos produtores de resíduos, impondo que as prestações a fixar garantam a cobertura dos 

custos suportados pelo Município com a prestação dos serviços de recolha, tratamento o 

valorização dos resíduos. 

O presente regulamento define as regras a que deve obedecer a prestação do serviço de gestão 

de Resíduos Urbanos no Município de Serpa, bem como a gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição (RCD´s) sob sua responsabilidade e à limpeza e higiene urbana. 

 

Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 31 de outubro de 2014, foi deliberado, por 

unanimidade dos presentes, aprovar a proposta de Regulamento Municipal de Gestão de 

Resíduos Urbanos de Serpa e em cumprimento do disposto no n.º 4, do artigo 62.º, Decreto-Lei 

n.º 194/2009, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº. 92/2010 de 26 de julho e pela Lei 

nº. 12/2014 de 6 de Março, submeter a consulta pública por um período de 30 dias úteis, 

através da sua colocação no sítio da internet da Câmara Municipal de Serpa e nos locais e 

publicações de estilo e em simultâneo com o decurso da consulta pública, submeter a parecer 

da Entidade Reguladora (ERSAR). 

Decorrido o período de consulta pública e o parecer da ERSAR e corrigida em conformidade, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a proposta de Regulamento 

Municipal de Gestão de Resíduos Urbanos de Serpa, a aprovação da Assembleia Municipal, a 

qual consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------------- 
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14. Impostos Municipais para 2016 

1 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

De harmonia com as disposições conjugadas do artigo 25º, n.º 1, alínea d), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 
Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e n.ºs 1 e 5 do artigo 112º, 
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 
12 de Novembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 82-B/2014 (Orçamento do 
Estado para 2015) e pela Lei nº 82-D/2014, ambas de 31 de Dezembro, compete aos 
municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixar entre 0,3 % e 0,5 %, a taxa 
de Imposto Municipal sobre os prédios urbanos a aplicar em cada ano.  

Determina ainda o citado artigo 112º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis: 

a) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas 
territoriais, correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam 
objeto de operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação, e majorar ou 
minorar até 30% a taxa que vigorar para o ano a que respeita o imposto.  

b) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas 
territoriais correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias e fixar uma 
redução até 20% da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios 
urbanos arrendados, que pode ser cumulativa com a definida na alínea anterior.  

c) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até 
30% a taxa aplicável a prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face 
ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam 
perigar a segurança de pessoas e bens.  

d) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até 
ao dobro a taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em 
situação de abandono, não podendo da aplicação desta majoração resultar uma coleta de 
imposto inferior a (euro) 20 por cada prédio abrangido. Constitui competência dos 
municípios proceder ao levantamento dos prédios rústicos com áreas florestais em situação 
de abandono e à identificação dos respetivos proprietários, até 30 de Março de cada ano, 
para posterior comunicação à Direcção-Geral dos Impostos. 

e) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma 
redução até 50 % da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios 
classificados como de interesse público, de valor municipal ou património cultural, nos 
termos da respetiva legislação em vigor, desde que estes prédios não se encontrem 
abrangidos pela alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

f) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem elevar ao 
triplo, as referidas taxas (de 0,3 % a 0,5 %) nos casos de prédios urbanos que se encontrem 
devolutos há mais de um ano e de prédios em ruínas, considerando-se devolutos ou em 
ruínas, os prédios como tal definidos em diploma próprio. Para tal compete às Câmara 
Municipais a identificação dos prédios ou frações autónomas em ruínas e sua comunicação 
à Direcção-Geral dos Impostos. 

http://db.datajuris.pt/?LEG_ID=404923
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g) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, nos casos de imóvel 
destinado a habitação própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do 
proprietário, podem fixar uma redução da taxa que vigorar no ano a que respeita o 
imposto, em função do número de dependentes a cargo do agregado familiar, sendo tal 
redução possível até 10%, para agregados com um dependente, até 15% para agregados 
com dois dependentes e até 20% para agregados com três dependentes. 

As deliberações da assembleia municipal devem ser comunicadas à Direcção-Geral dos 
Impostos, por transmissão eletrónica de dados, para vigorarem no ano seguinte, aplicando-
se a taxa mínima supra referida (0,3 %), caso a comunicação não seja recebida até 30 de 
Novembro. 

No caso de as deliberações compreenderem zonas delimitadas de freguesias ou prédios 
individualmente considerados, das comunicações referidas no número anterior deve 
constar a indicação dos artigos matriciais dos prédios abrangidos, bem como o número de 
identificação fiscal dos respetivos titulares. 

 

Dados estatísticos: 

 

Evolução da Receita IMI 2013 - 2014 

Ano 
Exercício  

Receita do 
Município 

Deduções Receita Liquida 

2013 734 754,75 41 246,49 693 508,26 

2014 829 412,18 63 935,41 765 476,77 

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Portal das Finanças) 

 

 

Prédios Urbanos 2014 

 
Coleta (em euros Nº de 

prédios 

Total prédios urbanos isentos 
(isenção total) 

199 
------ ------- 

Total Prédios urbanos não 
isentos 

12061   

 Até 100,00 8992 

100,00 a 200,00 2008 

200,00 a 300,00 747 

300,00 a 400,00 171 

400,00 a 500,00 71 

500,00 a 600,00 30 

600,00 a 700,00 13 

700,00 a 800,00 7 

800,00 a 900,00 2 
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900,00 a 1 000,00 4 
1 000,00 a 2 000,00 12 
2 000,00 a 3 000,00 2 
3 000,00 a 4 000,00 1 
4 000,00 a 5 000,00 1 

Total Prédios urbanos 12260   

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Portal das Finanças) 

 

Prédios Rústicos 2014 

  Coleta (em 
euros) 

Nº de 
prédios 

Total prédios rústicos isentos 
(isenção total) 

720   

Total prédios rústicos não 
isentos 

12058   

 0 a 1 7878 

1 a 5 3087 

5 a 100 1042 

100 a 200 33 

200 a 300 10 

300 a 400 6 

400 a 500 2 

Total prédios rústicos 12778   

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Portal das Finanças) 

 

2. DERRAMA:  

De harmonia com o disposto no artigo 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, “os 
municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5 
%, 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”. 

Da mesma forma, a assembleia municipal pode, sob proposta da câmara municipal, 
deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de 
negócios no ano anterior que não ultrapasse 150 000,00 Euros. 

Por último, e nos termos do artigo 16º, do mesmo diploma, assembleia municipal pode 
ainda, por proposta da câmara municipal, através de deliberação fundamentada que inclui a 
estimativa da respetiva despesa fiscal conceder isenções totais ou parciais relativamente 
aos impostos e outros tributos próprios. 
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Pela consulta efetuada ao Portal das Finanças verifica-se, relativamente ao ano de 2014 
(últimos dados disponíveis), um total de 112 sujeitos passivos com volume de negócios 
anual inferior a 150 000,00€, somando o lucro tributável de 1 123 605,77€. Desta forma e 
em face dos elementos disponíveis estima-se a receita não cobrada no montante máximo 
de 16 854,09 €, correspondendo a 1,5% daquele valor. 

As referidas deliberações devem ser comunicadas por via eletrónica pela câmara municipal 
à AT até ao dia 31 de dezembro do ano anterior ao da cobrança por parte dos serviços 
competentes do Estado. A ausência de comunicação ou a receção da comunicação para 
além do prazo referido, equivale à falta de deliberação não havendo lugar à liquidação e 
cobrança da derrama.  

 

Dados estatísticos: 

 

Evolução da Receita Derrama 2013 - 2014 

Ano Exercício Total 

2013 52.601,13 

2014 54.630,79 

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Portal das Finanças) 

 
 

Escalão Volume 
Negócios 

2014 

Nº. de Sujeitos Passivos Soma Lucro Tributável 

>= 150.000 € 96 4 586 696,18 

< 150.000 € 111 1 123 605,77 

Número de empresas existentes no concelho de Serpa passíveis de pagamento de  
derrama: 207 

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira / Portal das Finanças) 

 

3. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS:  

De harmonia com o disposto no artigo 26º, do referido diploma, “os municípios têm direito, 
em cada ano, a uma participação variável até 5 % no IRS dos sujeitos passivos com domicílio 
fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente 
anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 
78.º do Código do IRS, deduzido do montante afeto ao Índice Sintético de Desenvolvimento 
Regional nos termos do n.º 2 do artigo 69.º”.  

A referida participação depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida 
pelo município, a qual é comunicada por via eletrónica pela respetiva Câmara Municipal à 
AT, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. Na 
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ausência de comunicação ou de receção da comunicação para além do prazo referido, 
equivale à falta de deliberação e à perda do direito à participação variável por parte dos 
municípios.  

 

4. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM:  

De acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 106º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (Lei 
das Comunicações Eletrónicas) “os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e 
atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos 
domínios público e privado municipal podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa 
municipal de direitos de passagem (TMDP) e à remuneração prevista no Decreto-Lei n.º 
123/2009, de 21 de maio, pela utilização de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 
comunicações eletrónicas que pertençam ao domínio público ou privativo das autarquias 
locais”. 

Conforme o disposto no n.º 3, do mesmo dispositivo a TMDP obedece aos seguintes 
princípios:  

a) A taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) é determinada com base na aplicação 
de um percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para 
todos os clientes finais do correspondente município;  

b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até 
ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode 
ultrapassar os 0,25 %. 

Por força da recente alteração introduzida pela Lei n.º 127/2015, de 3 de Setembro, o n.º 4, 
do mesmo artigo passou a dispor que “nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as 
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público 
em local fixo são as responsáveis pelo seu pagamento”. 

Dados estatísticos: 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (Distrito de Beja) 

Município 2013 2014 2015 

Aljustrel 0% 0% 0% 

Almodôvar 0,25% 0,25% 0,25% 

Alvito 0,25% 0,25% 0,25% 

Barrancos 0% 0% 0% 

Beja Informação não disponível 

Castro Verde 0% 0% 0% 

Cuba 0,25% 0,25% 0,25% 

Ferreira do Alentejo 0,25% 0,25% 0,25% 

Mértola 0% 0% 0% 

Moura Informação não disponível 

Odemira 0,25% 0,25% 0,25% 
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Ourique 0% 0,25% 0,25% 

Vidigueira Informação não disponível 

(Fonte: ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações) 

 

 

Em face ao exposto, e de acordo com: 

- O artigo 112º, n.ºs 1 e 5, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro; 

- Os artigos 16º e 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 
Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro; 

- O artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 
Intermunicipais; 

- O artigo 106º, n.ºs 2 e 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovado pela Lei n.º 
5/2004, de 10 de fevereiro; todos conjugados com o disposto na alínea ccc), do nº. 1, do 
artigo 33º e da alínea d), do nº. 1, do artigo 25º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais aprovado pela Lei n°. 75/2013, de 12 de Setembro, deve a presente matéria ser 
apreciada em reunião de Câmara Municipal e posteriormente submetida à Assembleia 
Municipal, para deliberação. 

 

Relativamente a este assunto, o Sr. Presidente apresenta a seguinte proposta:  

1. IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 

Prédios urbanos: Fixação de taxa de 0,34  

e 

A redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de 

valor municipal ou património cultural 

 

2. Derrama:  

Propõe-se que continue a não ser aplicada Derrama às pequenas empresas com sede no 

concelho e cujo volume de negócios não ultrapasse os 150 mil euros, enquanto as empresas 

que faturem mais que 150 mil euros devem continuar sujeitos a uma taxa de Derrama de 1,5% 

sobre o lucro tributável. Assim, a derrama a lançar será a seguinte: 

 

- 0% para empresas com um volume de vendas abaixo de 150.000 euros 

- 1,5% para empresas com um volume de vendas acima de 150.000 euros 

 

As receitas de Derrama serão aplicadas prioritariamente no desenvolvimento de ações e 

projetos de promoção do desenvolvimento económico do concelho. 
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3. Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

Propõe-se a manutenção do valor da participação variável no IRS: 5% 

Mantem-se a proposta uma vez que a redução deste imposto não tem efeito nas famílias mais 

carenciadas e quem beneficia com a redução desta taxa são contribuintes com maiores 

rendimentos. Refira-se que não concordamos com o excesso de carga fiscal nacional, mas 

entendemos que não devemos prescindir desta receita municipal, uma vez que reverte em 

benefício direto das populações. 

4. Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

Propõe-se que seja aprovada uma taxa de 0,25%  

5. Carteira de Incentivos Fiscais na área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de 

Serpa 

No âmbito da proposta de delimitação da ARU, o município propõe uma carteira de incentivos 

fiscais, com vista a promover a aquisição de imóveis reabilitados e a reabilitar, a conservação e 

reabilitação do parque edificado e a ocupação e utilização do parque edificado, nos seguintes 

termos 

Aquisição de imóveis 
reabilitados e a reabilitar 
 

IMT.1  Isenção do pagamento de IMT na aquisição de 
prédios 

IMT.2 Isenção do pagamento de IMT na primeira 
aquisição de prédios urbanos reabilitados (ou 
suas frações) destinados exclusivamente a 
habitação própria e permanente 

IRS.1 Tributação das mais-valias obtidas com a 
alienação de imóveis recuperados à taxa de 5% 
(sem prejuízo da opção de englobamento) 

Conservação e 
reabilitação do parque 
Edificado 

IMI.1 Isenção do pagamento de IMI por 3 anos para 
os prédios urbanos objeto de reabilitação 
urbanística  

IMI.2 Isenção do pagamento de IMI por 5 anos 
(passiveis de prorrogação por igual período), 
para prédios urbanos localizados no território 
da ARU objeto de reabilitação urbanística 

IMI.3 Majoração em 30% da taxa de IMI para 
prédios urbanos degradados 

IMI.4 Triplicação da taxa de IMI para prédios 
urbanos em ruínas 

IVA.1 Aplicação da taxa reduzida de 6% do IVA para 
empreitadas de reabilitação Urbana 

IRS.2 Dedução à coleta de 30% dos encargos (até ao 
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limite de 500euros) com a reabilitação de 
imóveis 

Ocupação e utilização do 
Parque Edificado 

IRS.3 Tributação de rendimentos prediais de imóveis 
recuperados à taxa de 5% (sem prejuízo da 
opção de englobamento)  

IMI.5 Majoração em 20% da taxa de IMI para 
prédios urbanos devolutos há mais de 1 ano 

 

 
 Intervenções 

Relativamente ao Imposto Municipal sobre Imóveis, o Sr. Vereador Noel Farinho disse que, no 

ano passado concordaram com a proposta da CDU, mas a evolução do discurso do Presidente 

desde essa data tem vindo a evoluir, dizendo que melhorou a situação, pelo que, propõe que se 

encontre uma solução conjunta, pois consideram que a redução proposta é pequena e seria 

uma forma de dar um sinal às famílias. Propõe uma taxa de 0,30 e introdução do IMI Familiar 

no nosso concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que estamos a dar um sinal às famílias, mas não apenas às que têm 

filhos, mas sim a todas e considera que deveriam esses incentivos às famílias ser feitos através 

do IRS, pois a valorização do número filhos deve ser feita através dos vários escalões do IRS por 

se tratar de um imposto central. O IMI é um imposto municipal e mais uma vez o Governo está 

a tentar criar incentivos com os impostos dos municípios. Considera que é mais justo reduzir 

um pouco a todos do que reduzir mais, apenas a alguns. -------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que consideram o IMI Familiar como uma boa prática, a 

situação do desemprego mudou, as famílias emigraram, muitos milhares de famílias não pagam 

a casa ao banco e esta é uma situação dramática. Seria importante implementar esta medida, 

talvez como caráter transitório, pois seria uma atenção com as famílias que têm dependentes.  

 

 
 Deliberação 

 
1. IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

a) Proposta dos eleitos da CDU: 

- Prédios urbanos: Fixação de taxa de 0,34 e a redução da taxa em 50% para os imóveis 

classificados como de Interesse Público, de valor municipal ou património cultural. 

Votação: 4 (quatro) votos a favor da CDU e 2 (duas) abstenções do PS. 

 

 



                                                                                                 Ata n.º 23 – 11/11 

 
 

2015 

 

 28 

 

b) Proposta dos eleitos do PS: 

- Fixação de uma taxa de 0,30 e introdução do IMI Familiar  
Votação: 4 (quatro) votos contra da CDU e 2 (dois) votos a favor do PS 
 
De acordo com a votação, foi deliberado, por maioria, com quatro votos a favor da CDU e 

duas abstenções do PS, de harmonia com as disposições conjugadas do artigo 25º, n.º 1, 

alínea d), da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e n.ºs 1 e 5 do artigo 112º, do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de 

Novembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 82-B/2014 (Orçamento do Estado para 

2015) e pela Lei nº 82-D/2014, ambas de 31 de Dezembro, propor à Assembleia Municipal a 

fixação das seguintes taxas de Impostos Municipal sobre imóveis: 

 

- Prédios urbanos: Fixação de taxa de 0,34  

e 

- A redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, 

de valor municipal ou património cultural 

 
 

2. DERRAMA 
a) Proposta dos eleitos da CDU: 

Propõe-se que continue a não ser aplicada Derrama às pequenas empresas com sede no 

concelho e cujo volume de negócios não ultrapasse os 150 mil euros, enquanto as empresas 

que faturem mais que 150 mil euros devem continuar sujeitos a uma taxa de Derrama de 1,5% 

sobre o lucro tributável. Assim, a derrama a lançar será a seguinte: 

- 0% para empresas com um volume de vendas abaixo de 150.000 euros 

- 1,5% para empresas com um volume de vendas acima de 150.000 euros 

Votação: 4 (quatro) votos a favor da CDU e 2 (dois) votos contra do PS. 

 
O Sr. Vereador Noel Farinho disse que insistem na proposta que têm apresentado em anos 

anteriores, ou seja derrama zero, por uma questão de marketing territorial, seria um fator de 

atratividade do território, de atração de investimento, num espaço com fragilidade económica, 

com poucas empresas, perda de população, mas com uma localização estratégica que não é 

má, mesmo sendo no interior. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b) Proposta dos eleitos do PS 

- Derrama: 0% 
Votação: 4 (quatro) votos contra da CDU e 2 (dois) votos a favor do PS 
 

http://db.datajuris.pt/?LEG_ID=404923
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De acordo com a votação, foi deliberado, por maioria, com quatro votos a favor da CDU e 

dois votos contra do PS, de harmonia com o disposto no artigo 18º, do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de 

Setembro, propor à Assembleia Municipal que continue a não ser aplicada Derrama às 

pequenas empresas com sede no concelho e cujo volume de negócios não ultrapasse os 150 

mil euros, enquanto as empresas que faturem mais que 150 mil euros devem continuar 

sujeitos a uma taxa de Derrama de 1,5% sobre o lucro tributável. Assim, a derrama a lançar 

será a seguinte: 

 

- 0% para empresas com um volume de vendas abaixo de 150.000 euros 

- 1,5% para empresas com um volume de vendas acima de 150.000 euros 

 

3. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS:  

a) Proposta dos eleitos da CDU: 
Propõe-se a manutenção do valor da participação variável no IRS: 5% 

Votação: 4 (quatro) votos a favor da CDU e 2 (dois) votos contra do PS. 

 
b)Proposta dos eleitos do PS: 
Participação variável no IRS: 2,5% 
Votação: 4 (quatro) votos contra da CDU e 2 (dois) votos a favor do PS 
 
 
Face à votação obtida e de harmonia com o disposto no artigo 26º do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de 

Setembro, foi deliberado, por maioria, com quatro votos a favor da CDU e dois votos contra 

do PS, propor à Assembleia Municipal a manutenção do valor da participação variável no IRS: 

5%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 

Nos termos dos artigos: 

- 112º, n.ºs 1 e 5, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 287/2003, de 12 de Novembro; 

- 16º e 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, 

aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro; 

- 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais; 

-  106º, n.ºs 2 e 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 

de fevereiro; todos conjugados com o disposto na alínea ccc), do nº. 1, do artigo 33º e da 

alínea d), do nº. 1, do artigo 25º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado 
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pela Lei n°. 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado, por unanimidade, propor à 

Assembleia Municipal a aprovação de uma taxa municipal de direitos de passagem de 0,25%. 

 
 

5. CARTEIRA DE INCENTIVOS FISCAIS NA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO 

HISTÓRICO DE SERPA 

No âmbito da proposta de delimitação da ARU, foi deliberado, por unanimidade, propor à 

Assembleia Municipal a seguinte carteira de incentivos fiscais, com vista a promover a 

aquisição de imóveis reabilitados e a reabilitar, a conservação e reabilitação do parque 

edificado e a ocupação e utilização do parque edificado: 

Aquisição de imóveis 
reabilitados e a reabilitar 
 

IMT.1  Isenção do pagamento de IMT na aquisição de 
prédios 

IMT.2 Isenção do pagamento de IMT na primeira 
aquisição de prédios urbanos reabilitados (ou 
suas frações) destinados exclusivamente a 
habitação própria e permanente 

IRS.1 Tributação das mais-valias obtidas com a 
alienação de imóveis recuperados à taxa de 5% 
(sem prejuízo da opção de englobamento) 

Conservação e 
reabilitação do parque 
Edificado 

IMI.1 Isenção do pagamento de IMI por 3 anos para 
os prédios urbanos objeto de reabilitação 
urbanística  

IMI.2 Isenção do pagamento de IMI por 5 anos 
(passiveis de prorrogação por igual período), 
para prédios urbanos localizados no território 
da ARU objeto de reabilitação urbanística 

IMI.3 Majoração em 30% da taxa de IMI para 
prédios urbanos degradados 

IMI.4 Triplicação da taxa de IMI para prédios 
urbanos em ruínas 

IVA.1 Aplicação da taxa reduzida de 6% do IVA para 
empreitadas de reabilitação Urbana 

IRS.2 Dedução à coleta de 30% dos encargos (até ao 
limite de 500euros) com a reabilitação de 
imóveis 

Ocupação e utilização do 
Parque Edificado 

IRS.3 Tributação de rendimentos prediais de imóveis 
recuperados à taxa de 5% (sem prejuízo da 
opção de englobamento)  

IMI.5 Majoração em 20% da taxa de IMI para 
prédios urbanos devolutos há mais de 1 ano 
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15. Aquisição de serviços para o Ensino do Cante Alentejano aos alunos do 3.º e 4.º anos 

do 1.º ciclo do ensino básico – Repartição de encargos 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Subunidade de Contratação 

Pública, em 6 do corrente mês de novembro: 

«De harmonia com o disposto no art.º 22, nº1 e nº6 do DL nº 197/99 de 8 de junho, a abertura 

de procedimentos relativa a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um 

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

em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, deve merecer a aprovação do 

respetivo órgão deliberativo. 

Assim, considerando o procedimento de Aquisição de Serviços para o ensino do Cante 

Alentejano aos alunos do 3º e 4º anos do 1º Ciclo do ensino básico, submete-se à reunião de 

Câmara, como proposta para aprovação da Assembleia Municipal, a repartição de encargos de 

verbas para o ano de 2016: 

Valor 
Global S/ 

IVA 

Valor 
Global C/ 

IVA 

2015 2016 
Nº Seq. 

Cab. Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

19.500,00 € 23.985,00 € 2.166,67 € 2.665,00 € 17.333,33 € 21.320,00 € 10481 

 

Aos valores acima descriminados não foi aplicada a redução remuneratória prevista nos nºs 1, 2 

e 4 do artigo 75º da LOE 2015, aprovado pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, conjugado 

com o artigo 2º, nº 2 e artigo 4º, ambos da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, por se estar 

perante de diferente objeto, pese embora a contraparte seja a mesma, contemplando a edição 

e divulgação de livro virtual resultante dos encontros intergeracionais, bem como a compilação 

de modas com vista à gravação de um CD.» -------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

De acordo com o disposto no art.º 22, nº1 e nº6 do DL nº 197/99 de 8 de junho, o Órgão 

Executivo deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 

seguinte repartição de encargos de verbas, respeitante à aquisição de serviços para o Ensino do 

Cante Alentejano aos alunos do 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo do ensino básico: 

Valor 
Global S/ 

IVA 

Valor 
Global C/ 

IVA 

2015 2016 
Nº Seq. 

Cab. Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

19.500,00 € 23.985,00 € 2.166,67 € 2.665,00 € 17.333,33 € 21.320,00 € 10481 

 



                                                                                                 Ata n.º 23 – 11/11 

 
 

2015 

 

 32 

 

16. Aquisição de serviços para a elaboração de projetos das instalações elétricas do 

complexo das piscinas de Pias e complexo desportivo de Vale de Vargo- Repartição de 

encargos 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Subunidade de Contratação 

Pública, em 6 do corrente mês de novembro: 

 

«De harmonia com o disposto no art.º 22, nº1 e nº6 do DL nº 197/99 de 8 de junho, a abertura 

de procedimentos relativa a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um 

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

em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, deve merecer a aprovação do 

respetivo órgão deliberativo. 

Assim, considerando o procedimento de Aquisição de Serviços para a Elaboração de Projeto das 

Instalações Elétricas do Complexo das Piscinas de Pias e Complexo Desportivo de Vale de Vargo, 

submete-se à reunião de Câmara, como proposta para aprovação da Assembleia Municipal, a 

repartição de encargos de verbas para o ano de 2016: 

 
Valor 

Global S/ 
IVA 

Valor 
Global C/ 

IVA 

2015 2016 
Nº Seq. 

Cab. Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Complexo 
Desportivo 
de Vale de 

Vargo 

4.812,50 € 5.919,38 € 100,00 € 123,00 € 4.712,50 € 5.796,38 € 10468 

Complexo 
das Piscinas 

de Pias 
5.475,00 € 6.734,25 € 100,00 € 123,00 € 5.375,00 € 6.611,25 € 10469 

 

Aos valores acima descriminados não foi aplicada a redução remuneratória prevista nos nºs 1, 2 

e 4 do artigo 75º da LOE 2015, aprovado pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, conjugado 

com o artigo 2º, nº 2 e artigo 4º, ambos da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, por não haver 

qualquer procedimento com o mesmo objeto e contraparte.» -------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com o disposto no art.º 22, nº 1 e nº6 do DL nº 197/99 de 8 de junho, o Órgão 

Executivo deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 

seguinte repartição de encargos de verbas, respeitante à aquisição de serviços para a 

elaboração de projetos das instalações elétricas do complexo das piscinas de Pias e complexo 

desportivo de Vale de Vargo: 
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Valor 

Global S/ 
IVA 

Valor 
Global C/ 

IVA 

2015 2016 
Nº Seq. 

Cab. Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Complexo 
Desportivo 
de Vale de 

Vargo 

4.812,50 € 5.919,38 € 100,00 € 123,00 € 4.712,50 € 5.796,38 € 10468 

Complexo 
das Piscinas 

de Pias 
5.475,00 € 6.734,25 € 100,00 € 123,00 € 5.375,00 € 6.611,25 € 10469 

 

 

17. Aquisição de serviços de impressão do jornal Serpa Informação e empreitada de 

instalação do sistema de climatização do edifício do CADES – Repartição de encargos 

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

em último pela Lei nº 22/2015 de 17 de março, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 

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

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

não seja o da sua realização, não se encontrando inscritos em planos plurianuais devidamente 

aprovados, deve merecer a aprovação do respetivo órgão deliberativo. 

 

De acordo com as disposições conjugadas na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e artigo 24º ambos 

da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal as seguintes repartições de 

encargos:  

 

 Aquisição de Serviços de “Impressão do Jornal Serpa Informação 2016 

 

Anos Montante 
s/iva 

Montante 
c/Iva 2015 0.94€ 1€ 

 2016 20.603,06€ 21.839.24€ 
  

Empreitada de Instalação do Sistema de Climatização do Edifício do CADES 

Anos Montante 
s/iva 

Montante 
c/Iva 2015 943,40€ 1000€ 

 2016 3.876,60€ 4109.20€ 
 

 

 

 

 



                                                                                                 Ata n.º 23 – 11/11 

 
 

2015 

 

 34 

18. Parecer prévio para aquisição de serviços para manutenção das aplicações da AIRC 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em 6 do corrente mês de 
novembro, informa o seguinte: 

 

«Considerando: 

 que a celebração de contratos de aquisição de serviços carecem de parecer 
prévio vinculativo do órgão executivo, independentemente da natureza da 
contraparte, de acordo com os n.ºs 5 e 12 do art.º 75º da Lei nº 82-B/2014, de 
31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2015; 

 que nos termos do nº 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, 
que veio regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio favorável e 
da autorização previstos no artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de 
setembro, são os seguintes os elementos necessários para a instrução do pedido 
de parecer favorável: 
 
a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele 

inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 
emprego público: 
O presente procedimento – Aquisição de Serviços de Manutenção das aplicações 

da AIRC – reveste a forma de prestação de serviço. Trata-se de um trabalho 
não subordinado, o qual é prestado com autonomia e não se encontra 
sujeito à disciplina e à direção do Município, nem impõe o cumprimento de 
horários de trabalho, sendo inconveniente o recurso à modalidade de 
relação jurídica de emprego público constituída ou a constituir.  
 

b) Existência de cabimento orçamental: 
A verba, para procedimento, está contemplada no Orçamento Municipal 
para o ano de 2015, classificada e cabimentada com o número sequencial 
9135/2015, da seguinte forma, conforme atestam os anexos A1 a A2: 
- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 
- Económica – 020219 – Assistência Técnica; 
- GOP – -. 
 

c) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato quando 
a eventual contraparte seja determinável: 
De acordo com o anteriormente exposto, torna-se necessário proceder à 
contratação do serviço supra identificado, cujo valor base do procedimento 
está estimado em 10.233,00€ (dez mil duzentos e trinta e três euros), 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, propondo-se a adoção do 
procedimento de Ajuste Direto ao abrigo do disposto na al. a) do n.º 1 do 
art.º 16.º e na al. a) do n.º 1 do art.º 20.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos (adiante designado por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 
de 29 de janeiro, na sua atual redação.  
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d) Identificação da contraparte; 

De acordo com o estabelecido no nº 1 do artigo 113º e nº 1 do artigo 114º a 
empresa a convidar a apresentar proposta é: 

AIRC – Associação de Informática da Região Centro 

Parque Industrial de Taveiro, Lote 48 – Apartado 2 

3045-503 Coimbra 

NIPC nº 501 378 669 

e-mail: comercial@airc.pt 

 

Verificou-se que a empresa não atingiu o valor limite do art.º 113, n.º 2 do 
CCP. O procedimento decorrerá através do e-mail aprovisionamento@cm-
serpa.pt. 

 

e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória 
prevista no artigo 2.º e 4.º da Lei n.º 75/2014 de 12 de setembro, aplicável 
por força do disposto no artigo 75.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face 
ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 
prestação de serviços tenha idêntico objeto e, ou, contraparte; 
 
Por declaração vem a AIRC esclarecer que: É uma Associação de Municípios 
de Direito Público, de Fins Específicos, tendo sido constituída no ano de 1982, 
ao abrigo do DL n.º 266/81, de 15 de setembro e tendo mantido a natureza 
de pessoa coletiva de direito público beneficia, a AIRC, da exceção enunciada 
na alínea c) do n.º 6 do artigo 75.º, da Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro, 
não estando sujeita às regras enunciadas nos nº 1 e 4 do artigo 75.º da 
citada Lei “A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de 
serviços por órgãos ou serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2012, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, 
de 31 de dezembro e 64-B/2011, de 30 de dezembro e pela presente lei, entre 
si ou com entidades públicas empresariais”. 

 
Acresce que tendo a AIRC o domínio das aplicações desta autarquia é a única 
empresa que pode dar assistência e fazer a manutenção das mesmas, como 
de resto sucede na grande maioria das autarquias do país. Neste sentido, e 
de acordo com a referida declaração a própria AIRC tem recusado efetuar 
quaisquer redução remuneratórias. 

 
Por último: 
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- Nos termos da Portaria nº 48/2014, de 26 de fevereiro nenhum órgão ou serviço 
abrangido pelo âmbito da aplicação fixado no artº 3º da Lei nº 80/2013, de 28 de 
novembro, pode iniciar procedimento para a contratação de prestação de serviços antes 
de executado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de 
requalificação. Para o efeito deve o dirigente máximo do órgão ou serviço solicitar ao 
INA a verificação da existência de trabalhadores em situação de requalificação, aptos a 
suprir as necessidades identificadas. 
 
Considerando, porém: 
 
- O teor da nota técnica, de 5 de maio de 2014, da Secretaria de Estado da 
Administração Pública; 
- Os termos do acordo firmado a 8 de julho de 2014, entre o Governo e a ANMP; 
- As conclusões resultantes da análise efetuada em sede de reunião de coordenação 
jurídica realizada entre a Direção-Geral das Autarquias Locais e as Comissões de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional, homologadas pelo Secretário de Estado da 
Administração Local em 15/07/2014; 
 
Conclui-se que até à criação e entrada em funcionamento de uma Entidade Gestora da 
Requalificação nas Autarquias (EGRA), no âmbito de cada Comunidade Intermunicipal 
(CIM), as autarquias locais não têm de consultar o INA no âmbito do procedimento 
prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, assumindo as 
autarquias locais a posição de EGRA, enquanto estas não estiverem em funcionamento. 

 

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer prévio vinculativo 
para que se proceda à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços de 

Manutenção das aplicações da AIRC, nos termos dos nºs 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 
de 31 de dezembro.»  
 

 Deliberação  
Face ao exposto, nos termos dos nºs 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de 

dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores 

Vereadores do Partido Socialista, emitir parecer favorável para que se proceda à abertura do 

procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços de Manutenção das aplicações da 

AIRC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

19. Planos Municipais de Emergência para o Baixo Alentejo - Reprogramação de 

candidatura 

Relativamente à operação ALENT-08-0437-FEDER-000707- “Planos Municipais de Emergência 

para o Baixo Alentejo”, e conforme Justificação da Proposta de Reprogramação remetida pela 
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CIMBAL, terá a mesma de ser alvo de nova reprogramação temporal (com data de término 31 

de dezembro de 2015), cuja justificação da proposta de reprogramação a seguir se transcreve: 

 

«Operação ALENT – 08 – 0437 – FEDER – 000707 
Plano Municipais de Emergência para o Baixo Alentejo 

 
A presente operação visa a Revisão dos Planos Municipais de Emergência do Baixo Alentejo, 
designadamente dos Municípios de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Beja, Ferreira do Alentejo, Mértola, 
Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira, elaboração de Planos Especiais de Emergência, Inventariação e 
Produção de Cartografia das zonas de risco, realização de Ações de Sensibilização e Divulgação e 
aquisição de ferramentas SIG para Gestão Territorial dos Planos. 
 
O prazo de execução tinha como datas de início e de fim previstos para a operação, respetivamente 
01/05/2009 e 30/04/2011, tendo sido assinado o contrato de financiamento em 23/09/2011. 
 
Após a aprovação da candidatura e por deliberação na altura do Conselho Diretivo da AMBAAL de 16 de 
Agosto de 2011, decidiu o mesmo que se deveria convocar uma reunião com os municípios envolvidos, 
para análise e decisão sobre a mesma. Depois de realizada a reunião foi decidido que a presente 
operação carecia de uma reprogramação financeira, física e temporal. 
 
A AMBAAL submeteu a referida reprogramação, que foi aprovada, passando o prazo de execução da 
mesma a ser por mais 24 meses após a assinatura do contrato, ou seja até 23/09/2013. 
 
Na sequência de algumas adjudicações já realizadas por parte de alguns dos municípios, verificou-se que 
os valores inicialmente previstos (estimativas) eram superiores aos adjudicados. Por outro lado houve 
municípios que desistiram de algumas das componentes inicialmente aprovadas e tendo-se verificado 
atrasos nos procedimentos de contratação pública, foi necessário proceder a uma nova reprogramação 
física, financeira e temporal da candidatura. 
 
A referida reprogramação foi aprovada, passando o prazo de execução da mesma a ser por mais 30 
meses após a assinatura do contrato, ou seja até 23/03/2014. 
 
Continuando-se a verificar que os valores inicialmente previstos (estimativas) são superiores aos 
adjudicados e existindo por parte do município de Ourique a necessidade de aproveitar alguma verba 
disponível para outras aquisições que vão no seguimento do objetivo da candidatura e tendo-se 
verificado atrasos nos procedimentos de contratação pública, foi necessário proceder a uma nova 
reprogramação física, financeira e temporal. 
 
A reprogramação foi aprovada e o prazo de execução passou a ser por mais 36 meses após a assinatura 
do contrato, ou seja até 23/09/2014. 
 
Após o período anterior previsto para a conclusão da operação, verificou-se que a execução efetiva dos 
36 meses não foi suficiente para a conclusão da mesma. Assim, a CIMBAL efetuou uma avaliação da 
situação junto dos parceiros, com o objetivo de estimar quanto tempo efetivo era necessário para a 
conclusão das componentes em falta, identificar componentes que não sejam possíveis de executar e 
desafetar a verba restante relativa a investimento não realizado – quer pela não execução de algumas 
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componentes quer principalmente pelo valor estimado em candidatura ter sido bastante acima do 
adjudicado. 
 
Esta reprogramação foi aprovada e o prazo de execução passou a ser por mais 42 meses após a 
assinatura do contrato, ou seja até 30/06/2015. 
 
À data de 30 de junho de 2015 todos os municípios já tinham enviado para o Comando Distrital de 
Operações de Socorro (CDOS) os seus Planos, encontrando-se estes na Associação Nacional de Proteção 
Civil (ANPC) a aguardar análise/ aprovação. 
 
Por outro lado também diligenciou junto da ANPC, no sentido de tentar obter indicação da data 
agendada para a reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil, e foi dado conhecimento desta 
resposta à CCDRAlentejo via correio eletrónico. 
 
A reprogramação foi aprovada e o prazo de execução passou a ser por mais 45 meses após a assinatura 
do contrato, ou seja até 30/09/2015. 
 
Tendo a CIMBAL tomado conhecimento da Deliberação nº 79/2015 e uma vez que as despesas que 
ainda faltam apresentar estão dependentes da aprovação por parte da ANPC e da elaboração do 
Relatório Final desses mesmos Planos, vimos por este meio solicitar uma Reprogramação Temporal, 
pelo período conhecido, por mais 3 meses, passando a operação a apresentar como data de término 31 
de dezembro de 2015.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  
Face à justificação acima transcrita, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta de reprogramação dos “Planos Municipais de Emergência para o Baixo Alentejo”. ----- 

 

20. Delimitação da ARU – Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Serpa - 
Retificação 

Na reunião de 16 de setembro de 2015, nos termos do artigo 13.º n.º 1 do Regime Jurídico de 

Reabilitação Urbana, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal o projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro 

Histórico de Serpa. 

Neste documento consta a Carteira de incentivos Fiscais do Município. Por ter sido detetado 

um lapso na formulação da medida correspondente ao “IMI.1 . Isenção de pagamento de IMI 

por 2 anos para imóveis reabilitados”, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

proceder à alteração do texto para “IMI.1. Isenção de pagamento de IMI por 3 anos para 

imóveis reabilitados” conforme disposto no nº 1 do artigo 45 do Estatuto dos Benefícios Fiscais.  

 

 

21. Parecer sobre a constituição de compropriedade  

Na sequência do pedido de constituição de compropriedade no prédio rústico 84-L da freguesia 

de Vila Verde de Ficalho, apresentado pela Drª Dora Aleixo, em email datado de 3 de 
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novembro, e de acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datado de 5 do corrente mês de novembro, a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade, emitir Parecer Favorável à constituição de compropriedade no prédio misto 

denominado (Vale de Guinchas), inscrito na matriz predial rústica da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 84, Secção L, e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o número 01195/971104, com 6,8 hect, decorrente da venda que MARIA 

JOÃO BARRADAS MATOS ROMBÃO PEREZ, vai efetuar a JOHN ALBERT SMITH e a DEBORAH 

ANNE SMITH, casados, na proporção de 1/2 a cada um, por não se verificar que da 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 02 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de 

Agosto.  

Informam ainda os respetivos serviços que no prédio misto, foi construída uma edificação 

destinada a habitação, titulada com Autorização de Utilização n.º89/2008. --------------------------- 

 

 

22. Assuntos gerais de interesse autárquico 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto respeitante à resposta do Ministério da 
Saúde na sequência da pergunta do Grupo Parlamentar do PCP, sobre a garantia de recursos 
humanos e requalificação da extensão de saúde no Centro de Saúde de Serpa e cujo teor se 
transcreve:  
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23. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 216 referente ao 

dia 10 de novembro de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 510.904,18 (quinhentos e 

dez mil novecentos e quatro euros e dezoito cêntimos) e 36.165,01 (trinta e seis mil cento e 

sessenta e cinco euros e um cêntimo), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

 

Após terminar a apreciação dos assuntos, o Sr. Vereador Daniel Veiga interveio para solicitar 

informação sobre uma sala que se encontra fechada na pré-primária, pois tem sido 

manifestada a preocupação por parte dos pais e a Associação de Pais já interpelou o Ministério 

da Educação sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto respondeu a Srª Vereadora Isabel Estevens, dizendo que esta questão deve-

se ao número de alunos inscritos no pré-escolar. O número de crianças não foi o suficiente para 

a abertura da quarta sala, mesmo existindo crianças com necessidades educativas especiais. A 

Câmara colocou a questão à DGESTE, mas não foi autorizada a abertura e teve que se cumprir 

aquilo que está estipulado na legislação, o que conduziu a que as três salas tenham um maior 

número de crianças por sala. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Período de Intervenção do Público 

Não se registou a 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: ------------------------------------------------------- 

1. Plano de Urbanização da UT 11 – Orada 
2. Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/1990 – Rua da Estação em Pias 
3. Plano Municipal Juventude Ativa 
4. 2ª Fase de candidaturas de cedência de gabinetes no Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico  
5. Proposta de renovação do contrato de aquisição de serviços para a Auditoria Externa às 

Contas do Município – Exercício de 2015 
6. Sociedade 5 de outubro de Vale de Vargo – Apoio financeiro para comemorações do 

Aniversário 
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7. Conselho Geral da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa - Substituição 
de representante 

8. Nona alteração ao Orçamento e quinta alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 
9. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico (5ª fase) 
10. Aditamento ao Acordo de Transação celebrado em 30 de junho de 2014, entre o 

Município de Serpa e a Agda – Águas Públicas do Alentejo, SA 
11. Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas Residuais de Serpa 
12. Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa 
13. Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos de Serpa 
14. Impostos Municipais para 2016 
15. Aquisição de serviços para o Ensino do Cante Alentejano aos alunos do 3.º e 4.º anos do 

1.º ciclo do ensino básico – Repartição de encargos 
16. Aquisição de serviços para a elaboração de projetos das instalações elétricas do 

complexo das piscinas de Pias e complexo desportivo de Vale de Vargo- Repartição de 
encargos 

17. Aquisição de serviços de impressão do jornal Serpa Informação e empreitada de 
instalação do sistema de climatização do edifício do CADES – Repartição de encargos 

18. Parecer prévio para aquisição de serviços para manutenção das aplicações da AIRC 
19. Planos Municipais de Emergência para o Baixo Alentejo - Reprogramação de candidatura 
20. Delimitação da ARU – Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Serpa – 

Retificação 
21. Parecer sobre a constituição de compropriedade 

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20H10 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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Ata n.º 23/2015 
 

 
DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA  

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 – PLANO DE URBANIZAÇÃO DA UT11 – ORADA (em formato digital) 

 

ANEXO 2 – PLANO MUNICIPAL JUVENTUDE ATIVA 

 

ANEXO 3 – ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E PPI 

 

ANEXO 4 – ANEXOS I E II AO ADITAMENTO AO ACORDO DE TRANSAÇÃO CELEBRADO EM 30 DE JUNHO DE 2014, 

ENTRE O MUNICÍPIO DE SERPA E A AGDA – ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, SA 
 

ANEXO 5 - REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE SERPA 
 
ANEXO 6 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SERPA 
 
ANEXO 7 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS DE SERPA 

 

 


