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Ata n.º 24/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 25 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

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

Executivo, no dia vinte e cinco do mês de novembro de dois mil e quinze, pelas catorze 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 23/2015 

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 23, relativa à reunião realizada no dia 11 de novembro, a 

qual foi previamente distribuída por todos os eleitos.  A ata foi aprovada, com a abstenção do 

Sr. Vereador João Santos, por não ter participado na reunião.--------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

1. Proposta de desafetação de parcela de terreno em Vale de Vargo 

2. Projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Serpa 

3. Aquisição de serviços para manutenção do sistema de segurança do edifício dos Paços 

do Concelho e do Museu Arqueológico – Repartição de encargos 

4. Aquisição de serviços para análise e controlo da água no concelho em 2016 – Repartição 

de encargos 

5. 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  

6. 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 

7. Aquisição de serviços de impressão do Jornal Serpa Informação e empreitada de 

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

8. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município  

9. Impostos Municipais para 2016 

10. Plano de Urbanização da UT- Unidade Turística 11 – Orada 
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11. Proposta de renovação do contrato de aquisição de serviços para a Auditoria Externas às 

Contas do Município – Exercício de 2015 

12. 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 

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

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

15. Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos de Serpa 

16. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

17. Pedido de autorização de queimada 

18. Despacho n.º 15/2015 – 8ª Alteração ao Orçamento – Ratificação  

19. Despacho n.º 16/2015 – 10ª Alteração ao Orçamento – Ratificação  

20. Pedido de certificação de nome de rua 

21. Proposta de alteração de uso do lote n.º 38 da Zona Industrial de Serpa 

22. Proposta de atribuição de lotes na Zona Industrial de Serpa 

23. Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – Listagem do mês de 

outubro 

24. Programa Municipal de Habitação Jovem - Loteamento Municipal do Monte da Vinha  

25. Programa Municipal de habitação Jovem – Loteamento Municipal da Zona do Moinho 

26. Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos – Pedido de apoio 

financeiro 

27. Associação Cultural Os Filhos de Lumière – Proposta de apoio 

28. Projeto de tarifas: águas; águas residuais; resíduos urbanos 

29. Pedido de disponibilização de fundo excecional para deslocação a Valência – Espanha 

30. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Proposta de desafetação de parcela de terreno em Vale de Vargo 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que, de acordo com o disposto na alínea q) do nº1 

do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal, na sessão 

extraordinária realizada no dia 24 de novembro, deliberou, por unanimidade, autorizar a 

desafetação da parcela de terreno do domínio público, com a área de 120,00m2, confrontando 

a norte com domínio público, a sul com arruamento sem nome, a nascente com Rua Pedro 

Soares e a poente com domínio público, sito, no prolongamento da Rua Pedro Soares, em Vale 

de Vargo, União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo e a integração no 

domínio privado do património da autarquia, considerando admissível o uso que se pretende 

afetar, alienação para construção de edificação tendo em conta os pareceres técnicos, e de 
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acordo com o disposto no artigo 45º do Regulamento do PDM de Serpa em vigor, publicado no 

DR, 2º série, nº 221,de 14 de novembro de 2014. ------------------------------------------------------------- 

 

2. Projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão extraordinária 

realizada no dia 24 do corrente mês de novembro, deliberou, por unanimidade, aprovar o 

projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Serpa. ------------- 

 

3. Aquisição de serviços para manutenção do sistema de segurança do edifício dos Paços 

do Concelho e do Museu Arqueológico – Repartição de encargos 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que, nos termos do art.º 22, n.º 1 e n.º 6 do Decreto-

Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a Assembleia Municipal, na sessão extraordinária realizada no dia 

24 de novembro, deliberou, por unanimidade, autorizar a seguinte repartição de verbas, 

relativa à Aquisição de Serviços para manutenção do sistema de segurança do edifício dos 

Paços de Concelho e Museu Arqueológico:  

 

Valor 

Global S/ 

IVA 

Valor 

Global C/ 

IVA 

2015 2016 Nº seq. de 

cabimento 

Valor S/ 

IVA 

Valor C/ 

IVA 

Valor S/ 

IVA 

Valor C/ 

IVA 

405,00 € 498.15 € 67,50 € 83,02 € 337,50 € 415,12 € 10177 

804,00 € 988,92 €  134,00 € 164,82 € 670,00 € 824,10 € 10178 

 

 

4. Aquisição de serviços para análise e controlo da água no concelho em 2016 – 

Repartição de encargos 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que, de acordo com o artigo 24º da Lei 75/2013 de 12 

de setembro, a Assembleia Municipal, na sessão extraordinária realizada no dia 24 de 

novembro deliberou, por unanimidade, autorizar a seguinte repartição de encargos: 

 

Aquisição de Serviços - Análises e Controlo da Água no Concelho em 2016 

Anos Montante s/iva Montante c/Iva 
2015 890€ 1.094,70€ 

 2016 5.010€ 6.162,30€ 
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5. 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  

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão extraordinária 

realizada no dia 24 de novembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte repartição de 

encargos de verbas, respeitante ao 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 

 

 

6. 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 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que, nos termos do artigo 22º, nº 1 e nº 6 do D.L. nº 

197/99 de 8 de junho, a Assembleia Municipal, em sessão extraordinária realizada no dia 24 de 

novembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a repartição de encargos de verbas, abaixo 

transcrita, 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. --------------- 

 

 
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 
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7. Aquisição de serviços de impressão do Jornal Serpa Informação e empreitada de 

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

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

realizada no dia 24 de novembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte repartição de 

encargos de verbas, respeitante à aquisição de serviços para impressão do Jornal Serpa 

Informação em 2016 e da empreitada de instalação do sistema de climatização do edifício do 

CADES: 

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 Edificio do CADES 

Anos Montante 
s/iva 

Montante 
c/Iva 2015 943,40€ 1000€ 

 2016 3.876,60€ 4109.20€ 
 

 

8. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município  

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, na sessão extraordinária 

realizada no dia 24 de novembro, de acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea o) da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e 

os votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a alteração ao Mapa de Pessoal do Município para 

2015, de acordo com a proposta apresentada pela Câmara Municipal, na reunião realizada no 

dia 4 do corrente mês de novembro. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

9. Impostos Municipais para 2016 

A Câmara Municipal tomou conhecimento das deliberações proferidas pela Assembleia 

Municipal, na sessão extraordinária realizada no dia 24 de novembro, relativamente aos 

impostos municipais: 

1. IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com oito abstenções dos eleitos do PS e 

dezasseis votos a favor dos eleitos da CDU, 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, fixar as seguintes taxas de Imposto 

Municipal sobre imóveis: 

https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=-Ax-bi7UsYn3C7d1-PgB94WW14LPtkJnSHfMbntzLymdT2O3k_nSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AZABiAC4AZABhAHQAYQBqAHUAcgBpAHMALgBwAHQALwA_AEwARQBHAF8ASQBEAD0ANAAwADQAOQAyADMA&URL=http%3a%2f%2fdb.datajuris.pt%2f%3fLEG_ID%3d404923
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- 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 

Foi deliberado, por maioria, com oito votos contra do PS e dezasseis votos a favor da CDU, 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, fixar as seguintes 

taxas de Derrama: 

- 0% para empresas com um volume de negócios inferior a 150 000,00 euros, no exercício 

anterior; 

- 1,5% para empresas com um volume de negócios igual ou superior a 150 000,00 euros, no 

exercício anterior. 

  

3. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS:  

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 oito votos contra dos eleitos do PS e dezasseis votos a favor dos eleitos da 

CDU manter o valor da participação variável no IRS de 5%.  

  

4. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 

- De harmonia com o disposto no artigo 106º, n.ºs 2 e 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas, 

aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem a fixar no valor de 0,25%. 

  

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

HISTÓRICO DE SERPA 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, reafirmar a aprovação da carteira de 

Incentivos Fiscais, previamente aprovada no âmbito da deliberação de delimitação da ARU – 

Área de Reabilitação Urbana, nos termos constantes do seguinte quadro: 
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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 

 

 

10. Plano de Urbanização da UT- Unidade Turística 11 – Orada 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão extraordinária 

realizada no dia 24 de novembro, 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) deliberou, por unanimidade, 

aprovar o Plano de Urbanização da UT-11 – Orada. ----------------------------------------------------------- 

 

11. Proposta de renovação do contrato de aquisição de serviços para a Auditoria Externas 

às Contas do Município – Exercício de 2015 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão extraordinária 

realizada no dia 24 de novembro, de acordo com o estipulado no nº 1, do artigo 77º da Lei nº 
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73/2013 de 3 de setembro, deliberou por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e os 

votos a favor dos eleitos da CDU, nomear para as funções de Auditor Externo da Câmara 

Municipal de Serpa, para o ano de 2015, a empresa MRG – Roberto, Graça & 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. -------------------------------------------------- 

 

 

12. 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 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão extraordinária 

realizada no dia 24 de novembro deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração do 

Aditamento ao Acordo de Transação assinado em 30 de junho de 2014, entre o Município de 

Serpa e a Agda – Águas Públicas do Alentejo, SA. ------------------------------------------------------------ 

 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, na sessão extraordinária 

realizada no dia 24 de novembro, deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento 

Municipal do Serviço de Saneamento de Águas Residuais de Serpa. ------------------------------------- 

 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, na sessão extraordinária 

realizada no dia 24 de novembro, deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa. --------------------------------------------- 

 

15. Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, na sessão extraordinária 

realizada no dia 24 de novembro, deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento 

Municipal de Gestão de Resíduos de Serpa. -------------------------------------------------------------------- 

 

16. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

16.1. Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa 

De acordo com o solicitado pela Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa, 

através de Pretensão n.º 15740/2015 datada de 2 de novembro, nos termos do n.º 2 do artigo 

8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, isentar aquela Associação do pagamento da taxa de licença de 

ruido (20,00€), para o baile realizado no dia 7 de novembro. ---------------------------------------------- 
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Mais foi deliberado, isentar também a Associação do pagamento da taxa de licença de ruido 

(20,00€) e de utilização do Salão Polivalente de Serpa (100,00 €), respeitante à realização do 

evento Miss e Mister Escola Secundária, no dia 20 de novembro. --------------------------------------- 

 

16.2. Associação de Futebol de Beja 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, informa que, para realização duma 

ação de formação de futebol no dia 28 de novembro, subordinada ao tema “operacionalizar a 

ideia de jogo na unidade de treino”, a Associação de Futebol de Beja requereu a cedência do 

campo de futebol relvado natural de Serpa e da sala de reuniões do CADES. 

A Associação solicitou a isenção de pagamento das taxas de utilização dos referidos 

equipamentos que, de acordo com os respetivos Regulamentos, correspondem a 90 euros (60 

euros do campo de futebol relvado e 30 euros da sala do CADES). 

Atendendo à natureza da Entidade (associação desportiva sem fins lucrativos), à importância da 

Iniciativa para o futebol distrital e ao facto de participarem treinadores do Concelho de Serpa, 

propõem a isenção do pagamento das referidas taxas, com base no Regulamento de taxas do 

Município de Serpa, capitulo III, artigo 8º - Isenções ou Reduções. 

 

Na sequência do solicitado pela Associação de Futebol de Beja, através de email datado de 16 

de novembro, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela 

Associação do pagamento das taxas de utilização do campo de futebol relvado natural de Serpa 

e da sala de reuniões do CADES. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Pedido de autorização de queimada 

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

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

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

 

 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que o pedido apresentado pelo 

requerente deu entrada e a queimada se realizou no período que decorreu entre a última 

reunião do Órgão Executivo e a atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, ratificar o seguinte despacho 

proferido pelo Sr. Presidente: 
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Requerente N.º 

Pretensão 

Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Orlando José 

Carmo Rijo Bule  

E/16768 2015.11.17 2015.11.18 2015.11.17 Dona Brites, Serpa 

 

 

18. Despacho n.º 15/2015 – 8ª Alteração ao Orçamento – Ratificação  

De acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi 

deliberado, por maioria, com três abstenções dos eleitos do PS, ratificar o seguinte despacho 

proferido pelo Sr. Presidente, datado de 10 do corrente mes de novembro, respeitante à 8.ª 

alteração ao Orçamento: 
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19. Despacho n.º 16/2015 – 10ª Alteração ao Orçamento – Ratificação  

De acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi 

deliberado, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS, ratificar o seguinte despacho 

proferido pelo Sr. Presidente, datado de 10 do corrente mês de novembro, respeitante à 10.ª 

alteração ao Orçamento: 
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20. Pedido de certificação de nome de rua 

Na sequência do solicitado por Tânia Ângelo, através de requerimento datado de 2 de outubro 

do corrente ano e de acordo com a certidão emitida pela Junta de Freguesias de Pias, e parecer 

da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, certificar que a atual Rua do Castelo, em Pias, teve anteriormente a designação 

de Bairro do Castelo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21. Proposta de alteração de uso do lote n.º 38 da Zona Industrial de Serpa 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa que o Sr. Próspero López Valero 

solicita a alteração do uso do lote 38, na Zona Industrial de Serpa, de “Comércio de produtos 

agrícolas – CAE 46214” para “Fabricação de alimentos para animais de criação (Exceto para a 

aquicultura)” – CAE10912”. 

De acordo com o parecer técnico da DUOT, em Proc. nº 170/2015 (SPO), “o requerente 

apresentou novos elementos com vista ao licenciamento de “alterações durante a execução da 

obra” face ao novo uso pretendido. Em termos urbanísticos não existe qualquer inconveniente 

na alteração para o uso proposto, dado que o regulamento do loteamento permite a instalação 

do uso industrial no lote em causa”. 

Em complemento o GADE informa que para o lote 38, atribuído em reunião da Câmara de 

28.01.2009, este é o primeiro pedido de alteração do uso do lote não se verificando também 

qualquer inconveniente para a sua alteração. 

Assim, e em conformidade com o artigo 502º do Código de regulamentos e Posturas do 

Município de Serpa relativo à afetação diversa, “A afetação do lote a actividade distinta 

daquela para que foi vendido pela Câmara Municipal carece de autorização expressa desta.”  

 

 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração do uso 

do lote 38, da Zona Industrial de Serpa, de “Comércio de produtos agrícolas – CAE 46214” para 

“Fabricação de alimentos para animais de criação (Exceto para a aquicultura)” – CAE10912”. 

 

22. Proposta de atribuição de lotes na Zona Industrial de Serpa 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico apresenta a proposta de atribuição da 

Parcela B (inscrita na matriz como prédio urbano sob o artigo 4035 descrito sob o nº 

3845/20141210) e dos lotes 27; 34; 41 e 44 na Zona Industrial de Serpa: 
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1. Proposta de atribuição da Parcela B inscrita na matriz como prédio urbano sob o artigo 

4035 descrito sob o nº3845/20141210  à empresa  NRB – Soluções em Irrigação, LDA. 

A empresa NRB – Soluções em Irrigação, LDA., realizou um pedido de lote, com uma área total 

de 1000m2, para a Zona Industrial de Serpa em dezembro de 2014. O objetivo passa por 

estabelecer uma base logística para a venda/distribuição de sistemas de rega pelas regiões do 

Baixo Alentejo, Algarve e região de Estremadura e Andaluzia em Espanha. De acordo com a 

informação prestada pelo promotor na ficha de projeto, o estabelecimento da empresa NRB na 

Zona Industrial de Serpa poderá levar à criação de mais dois postos de trabalho face aos 

existentes.  

Mediante o exposto, propõe-se a atribuição da parcela B, com uma área total de 759,54 m2, à 

empresa NRB – Soluções de Irrigação, LDA. pelo valor de 0.30€/m2, perfazendo um total de 

227,86€. 

 

2. Proposta de atribuição do lote 27 a Pedro Álvares Branco Franco. 

O Sr. Pedro Álvares Branco Franco realizou pedido de lote, com uma área total de cerca de 

3000m2, para a Zona Industrial de Serpa em outubro de 2014. O objetivo passa por contruir 

uma Indústria de conservas de azeitona e seus derivados. De acordo com a informação 

prestada pelo promotor na ficha de projeto prevê-se a criação de mais cerca de 4 postos de 

trabalho face aos existentes. 

Mediante o exposto, propõe-se a atribuição do lote 27, com uma área total de 2400m2, ao Sr. 

Pedro Álvares Branco Franco pelo valor de 0.30€/m2, perfazendo um total de 720,00€. 

 

3. Proposta de atribuição do lote 34 à empresa Dorsal 50 Unipessoal, LDA. 

A empresa Dorsal 50 realizou pedido de lote em junho de 2014, com uma área total de 1500m2 

para a Zona Industrial de Serpa. O objetivo passa por construir uma oficina de reparação 

automóvel. De acordo com a informação prestada pelo promotor na ficha de projeto prevê-se a 

criação de mais 3 postos de trabalho face aos existentes.  

Mediante o exposto, propõe-se a atribuição do lote 34, com uma área total de 1500m2, à 

empresa Dorsal 50 Unipessoal, LDA. pelo valor de 0.30€/m2 perfazendo um total de 450,00€. 

 

4. Proposta de atribuição de lote 41 à empresa Preste, LDA. 

A empresa Preste realizou pedido de lote em dezembro de 2010, com uma área total 

compreendida entre os 1400 e os 2000m2 para a Zona Industrial de Serpa. O objetivo passa 

pela construção de um armazém de apoio à prestação de serviços e comercialização de 

produtos agropecuários e florestais. Estima-se a criação de mais dois postos de trabalho, 

segundo informação do proponente em ficha de projeto.  

Mediante o exposto, propõe-se a atribuição do lote 41, com uma área total 1500m2, à empresa 

Preste, LDA. pelo valor de 0,30€/m2 perfazendo um total de 450,00€. 
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5. Proposta de atribuição do lote 44 à empresa Sabores de Serpa, LDA. 

A empresa Sabores de Serpa, Lda realizou pedido de lote em julho de 2014, com uma área total 

600m2, para a Zona Industrial de Serpa. O objetivo passa por construir um armazém para 

venda/distribuição de produtos regionais. Prevê-se a criação de 2 a 3 postos de trabalho 

segundo informação do promotor em ficha de projeto.  

Mediante o exposto, propõe-se a atribuição do lote 44, com uma área total de 498.27m2, à 

empresa Sabores de Serpa, Lda. pelo valor de 0,30€/m2 perfazendo um total de 149,48€.  
 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita 

para a atribuição de lotes na Zona Industrial de Serpa. ------------------------------------------------------ 

O Sr. Vereador Carlos Alves ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se 

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

 

 

23. Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – Listagem do mês de 

outubro 

Na sequência da deliberação proferida pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 24 

de junho do corrente ano, a Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento remete ao 

Órgão Executivo, a listagem de aquisição de serviços efetuados no mês de outubro.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da referida listagem de aquisição de serviços, 

respeitante ao mês de outubro do corrente ano, relativamente aos quais tinha emitido parecer 

genérico favorável, nos termos do n.º 12º, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro (LOE2015) e artigo 3º da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, a qual consta de 

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

 

 

24. Programa Municipal de Habitação Jovem - Loteamento Municipal do Monte da Vinha  

Na sequência da deliberação proferida na reunião realizada no dia 30 de setembro, procedeu-

se à análise do relatório e reposicionamento dos concorrentes, de acordo com os documentos 

apresentados, relativamente ao Loteamento Municipal do Monte da Vinha, em Vila Nova de 

S.Bento: 

Relatório 

Atribuição e venda de lotes no Loteamento Municipal do Monte da Vinha-Vila Nova de 

São Bento-Habitação Jovem 
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1-Respostas às notificações 

 Na sequência da deliberação do órgão executivo, tomada em reunião realizada em 

30/09/2015 e da notificação por ofício, datados de 12/10/2015, aos concorrentes 

posicionados entre o 4º e 7º lugar, no concurso de atribuição de lotes supra identificado, 

tendo em vista a apresentação de documentos que comprovem a sua situação atual 

respeitante à composição do agregado familiar, caraterísticas e titularidade do prédio onde 

residem, responderam, no prazo estipulado, os seguintes interessados: 

Hélder Manuel Rodrigues Candeias- doc. E/15218,d 22/10/2015; 

Ângela Maria Soares Valadas-doc. 15175,de 22/10/2015. 

Não responderam aos ofícios os concorrentes Paulo Ricardo Jesus Caeiro Godinho e, 

Manuel Maria Colaço Charraz. 

 

2- Apreciação de documentação apresentada 

 Perante as informações prestadas pelos dois candidatos respeitantes à composição do 

agregado familiar, vida familiar e patrimonial, confirma-se que não se verifica alteração 

entre o período de candidatura, cujo edital foi publicitado em 12/08/2013,aprovação da 

lista provisória, em reunião de câmara de 14/05/2014,aprovação da lista definitiva em 

reunião de câmara de 01/10/2014 e, a venda dos 2 lotes de terreno, durante o ano de 2015, 

pelo que se mantém a pontuação atribuída, a saber: 

-Hélder Manuel Rodrigues Candeias-4,4 pontos; 

-Ângela Maria Soares Valadas-4,1 pontos. 

 

3-Posicionamento dos candidatos  

Considerando o posicionamento dos concorrentes de acordo com a lista definitiva, 

mencionada no ponto anterior, verificava-se o seguinte posicionamento: 

-Hélder Manuel Rodrigues Candeias, posicionado em 4º lugar, com a pontuação de 4,4 

pontos; 

-Paulo J. Caeiro Godinho, posicionado em 5º lugar, com a pontuação de 4,3 pontos; 

-Ângela Maria Soares Valadas- posicionada em 6º lugar, com a pontuação 4,1 pontos. 

-Manuel Maria Colaço Charraz - posicionado em 7º lugar, com a pontuação 4,1 pontos. 

Perante a resposta dos dois concorrentes e mantendo-se a referida pontuação, considera-

se que os mesmos se mantem interessados e que lhes deve ser atribuído um lote de 

terreno. 

Considera-se que os candidatos Paulo J. Caeiro Godinho e Manuel Maria Colaço Charraz, 

por não terem dado resposta à notificação, não se mantem interessados na aquisição dos 

lotes de terreno. 
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4-Atribuição de lotes  

-Considerando as pontuações atribuídas e, que constam de lista anexa, propõe-se a 

atribuição, à luz dos critérios do Programa Municipal Habitação Jovem, aos concorrentes 

Hélder Manuel Rodrigues Candeias-e Ângela Maria Soares Valadas, de dois lotes de terreno, 

a seguir identificados: 

-lote de terreno nº 24, sito no Loteamento do Monte da Vinha, inscrito na matriz sob o 

artigo 2512,com origem no artigo 2599,freguesia União das freguesias de Vila Nova de São 

Bento e Vale de Vargo, descrito na Conservatória do Registo predial de Serpa sob o número 

1415/19930104, com a área de 168m2, pelo preço de 6.523,00€ e,  

-lote de terreno nº, 25 sito no Loteamento do Monte da Vinha, inscrito na matriz sob o 

artigo 2513,com origem no artigo 2604,freguesia União das freguesias de Vila Nova de São 

Bento e Vale de Vargo, descrito na Conservatória do Registo predial de Serpa sob o número 

1416/19930104, com a área de 148m2, pelo preço de 5.747,00€. 

 

5-Proposta de decisão 

Propõe-se ao órgão executivo a aprovação do presente relatório, elaborado com base na 

apreciação da documentação apresentada que comprova a situação atual dos concorrentes, 

bem como a lista de pontuação das duas candidaturas melhor posicionadas. 

Propõe-se ainda que, a deliberação sobre a atribuição e venda dos mencionados lotes de 

terreno, considerando o objeto do Programa Municipal Habitação Jovem, de harmonia com 

o disposto no Ponto 1º do mencionado Regulamento e, no artigo nº 33º nº 1, alínea g),do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, seja precedida de audiência prévia. 

Serpa, 5 de novembro de 2015 

A Equipa Técnica 

Maria José Moreira, Chefe de Divisão 

Mariana Ramos, Técnica Superior 

Alzira Figueira, Técnica Superior 

 

A referida lista definitiva dos concorrentes, consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo 

parte integrante.  

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório 

acima transcrito, bem como a proposta de venda dos lotes aos concorrentes melhor 

posicionados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Vereador Miguel Valadas ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto, por se 

encontrar impedido nos termos da lei. --------------------------------------------------------------------------- 
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25. Programa Municipal de habitação Jovem – Loteamento Municipal da Zona do Moinho 

Na sequência da deliberação proferida na reunião realizada no dia 30 de setembro, procedeu-

se à análise do relatório e reposicionamento dos concorrentes, de acordo com os documentos 

apresentados, relativamente ao Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa: 

 

Relatório 

Atribuição e venda de lotes no Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa- 

Habitação Jovem 

 

1-Resposta às notificações 

 Na sequência da deliberação do órgão executivo, tomada em reunião realizada em 

30/09/2015, respeitante à notificação dos concorrentes melhor posicionados, foram enviados 

ofícios, datados de 12/10/2015, aos que se encontravam entre o 11º e 17º lugar, no concurso 

de atribuição de lotes supra identificado, tendo em vista a apresentação de documentos que 

comprovem a sua situação atual respeitante à composição do agregado familiar, caraterísticas 

e titularidade do prédio onde residem. 

 Responderam, no prazo estipulado, os seguintes interessados: 

-Bernardo Charraz, doc. E/14842,de 14/10/2015; 

-Elane Pereira doc. E/14867, de 15/10/2015; 

-Cristina Gil doc. E/15085,de 20/10/2015; 

-Carla Pimenta doc. E/15250,de 23/10/2015; 

-Pedro Rodrigues Lopes doc. E/15347,de 26/10/2015,posicionado em 12º; 

Não responderam aos ofícios os concorrentes Sérgio Duarte Serrano e Nádia Marques Evaristo. 

 

2- Apreciação de documentação apresentada 

 Perante as informações prestadas pelos candidatos e as alterações demonstradas e 

conhecidas, de forma pública, na composição do agregado familiar, vida familiar e patrimonial, 

situações surgidas entre o período de candidatura, cujo edital foi publicitado em 12/08/2013, 

aprovação da lista provisória, em reunião de câmara de 14/05/2014, aprovação da lista 

definitiva em reunião de câmara de 01/10/2014 e, a venda dos 2 lotes disponíveis, durante o 

ano de 2015, considera-se adequado reapreciar as condições atuais dos concorrentes à luz dos 

princípios e critérios de avaliação da candidatura previstos no Programa Municipal Habitação 

Jovem, aprovado em reunião de câmara, realizada em 13/12/2012, cujos pontos 1 e 6 se 

transcrevem:  
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“Objeto 

Venda de lotes de terreno, a custos reduzidos, para construção de habitação própria tendo 

em vista a fixação de jovens no concelho e melhoria de condições de habitação para 

agregados familiares. 

 

6.Avaliação da candidatura 

6.1- A avaliação das candidaturas é feita através de uma equipa de técnicos da 

autarquia, devendo constar da mesma um elemento da área de ação social e um 

elemento da área de arquitetura ou engenharia. 

6.2- A falta de condições de habitabilidade da habitação própria ou sua 

inadequação às necessidades do agregado familiar serão confirmadas pelos 

técnicos, devendo proceder às vistorias que julgue convenientes. 

6.3- Serão tidos em consideração os critérios a seguir enunciados, com 

ponderação de 1 a 5 pontos: 

 Não possuir habitação própria (não é titular -5 pontos; é titular – 1 

ponto)- 20 %; 

 Estado de conservação do alojamento (Mau-5 ponto; Razoável-3 

pontos; Bom – 1 ponto) – 15%; 

 Características do alojamento (Tipologia face ao agregado familiar-T0-

5 pontos; T1 – 4 pontos; T2 - 3 pontos; T3 - 2 pontos; T4 ou superior-5 

pontos) – 10%; 

 Idade (até 35 anos – 5 pontos; 36 a 40 anos – 4 pontos; 41 a 45 anos– 

3 pontos;  46 a 50 – 2 pontos; superior a 50 – 1 ponto)- 35%; 

 Composição do agregado familiar ( 1 elemento – 1 ponto; 2 

elementos 

 2 pontos; 3 elementos – 3 pontos; 4 elementos – 4 pontos; 5 ou mais 

elementos – 5 pontos) – 20%. 

6.4 - Aplicados os critérios de avaliação e verificando-se igual pontuação o critério 

de desempate será a idade do concorrente, dando-se preferência ao mais jovem.” 

 

3- Reavaliação das condições dos candidatos 

 Tendo em consideração as informações e documentação apresentada pelos concorrentes, que 

prontamente responderam, verifica-se: 

-O concorrente posicionado em 11º lugar, Bernardo Charraz, referiu que está interessado na 

aquisição do lote de terreno e apresentou documentação comprovativa que mantém as 

condições em que concorreu pelo que lhe é atribuída a pontuação de 3,9 (que anteriormente 

tinha sido atribuída);  
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-O concorrente posicionado em 12º lugar, Pedro Rodrigues Lopes, informou que, por questões 

pessoais e profissionais, adquiriu um imóvel, em regime de propriedade horizontal, sito em 

Beja, mas que pretende ter residência permanente no concelho de Serpa e que continua 

interessado nestes lotes de terreno. Informou ainda que, vive em regime de comunhão de 

mesa e habitação com Marisa Miguel Pires e apresentou atestado emitido pela junta de 

freguesia, União das Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria). Perante a situação descrita 

que documentou com caderneta predial urbana e o mencionado atestado de residência 

verifica-se que houve alteração das condições de habitabilidade e que aplicados os critérios de 

avaliação de candidatura, no presente momento, passará a ter a pontuação final de 3 pontos, 

alterando-se a pontuação que inicialmente detinha (3,9 pontos); 

-A concorrente Cristina Morais Gil, posicionado em 13º lugar, manifestou interesse na aquisição 

de um lote e apresentou documentação comprovativa de que mantém as condições em que 

concorreu, pelo que mantém a pontuação de 3,8;  

-A concorrente Carla Pimenta, posicionada em 16º lugar, manifesta interesse na aquisição do 

lote, referiu que, à data atual, a composição do agregado familiar alterou-se e passou para 5 

elementos e que não é detentora de habitação própria. Perante a apreciação das declarações e 

documentos que apresentou verifica-se que, aplicando os critérios de avaliação de candidatura 

a pontuação será alterada, passando a ter a pontuação de 4,1,alterando-se a pontuação que 

anteriormente lhe tinha sido atribuída (3,7 pontos); 

-A concorrente Elane Pereira, posicionada em 17º lugar, manifesta interesse na aquisição do 

lote, referiu que, à data atual, a composição do agregado familiar alterou-se e passou para 4 

elementos, que não é detentora de habitação própria e que o apartamento onde reside não 

tem logradouro, nem varanda, não dispondo de um espaço exterior onde as crianças possam 

brincar. Perante a apreciação das declarações e documentos que apresentou verifica-se que, 

aplicando os critérios de avaliação de candidatura a pontuação será alterada, passando a ter a 

pontuação de 4,2 e alterando-se a pontuação que anteriormente lhe tinha sido atribuída (3,7 

pontos); 

 

4- Atribuição de lotes 

4.1-Perante a aplicação dos critérios de avaliação, apura-se a seguinte pontuação: 

-Elane Pereira, pontuada com 4,2 pontos; 

-Carla Pimenta, pontuada com 4,1 pontos; 

 -Bernardo Charraz, pontuado com 3,9 pontos  

-Cristina Morais Gil, pontuada com 3,8 pontos; 

-Pedro Rodrigues Lopes, pontuado com 3,0 pontos. 

Os candidatos Sérgio Duarte Serrano, pontuado com 3,8 pontos e Nádia Marques Evaristo, 

pontuada com 3,7 pontos, mantiveram a mesmo pontuação em virtude de não terem 
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apresentado qualquer resposta, considerando-se contudo que não se mostram interessados na 

aquisição do lote de terreno. 

4.2-Considerando as pontuações atribuídas e, que constam de lista anexa, à luz dos critérios 

enunciados no Programa Municipal Habitação Jovem, propõe-se a atribuição, às concorrentes 

Elane Pereira e Carla Pimenta, reposicionadas respetivamente em 11º lugar e 12º lugar, dos 

dois lotes disponíveis, lotes de terreno nº 6 e nº 7. 

4.3 Constata-se a alteração do posicionamento dos concorrentes que constavam da lista 

definitiva, em virtude da reavaliação das informações dos mesmos, mantendo-se todavia, os 

pressupostos do ato de atribuição e venda dos lotes de terreno, que consiste em apurar os 

candidatos mais jovens que pretendam fixar-se no concelho, que mais necessitam de um lote 

de terreno para construção de habitação própria e permanente e que procuram a melhoria de 

condições de habitação para o agregado familiar. 

 

5-Proposta de decisão 

Propõe-se ao órgão executivo a aprovação do presente relatório, elaborado com base na 

apreciação da documentação apresentada que comprova a situação atual dos concorrentes, 

bem como a lista de pontuação das sete candidaturas melhor posicionadas. 

Propõe-se ainda que, a deliberação sobre a atribuição e venda dos mencionados lotes de 

terreno, considerando o objeto do Programa Municipal Habitação Jovem, de harmonia com o 

disposto no Ponto 1º do mencionado Regulamento e, no artigo nº 33º nº 1, alínea g), do anexo 

I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, seja precedida de audiência prévia. 

Serpa, 5 de novembro de 2015 

A Equipa Técnica 

Maria José Moreira, Chefe de Divisão 

Mariana Ramos, Técnica Superior 

Alzira Figueira, Técnica Superior 

 

A referida lista definitiva dos concorrentes, consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo 

parte integrante.  

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório 

acima transcrito, bem como a proposta de venda dos lotes aos concorrentes melhor 

posicionados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 



                                                                                                    Ata n.º 24 – 25/11 

 
 

2015 

 

 24 

26. Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos – Pedido de apoio 

financeiro 

Na sequência do pedido de apoio, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Confederação 

Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, um subsidio no valor de 150,00 (cento e 

cinquenta euros), para apoio na realização do 8.º Congresso Nacional do MURPI, a realizar no 

dia 29 de novembro, no Fórum Lisboa. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio o Sr. Vereador Noel Farinho para dizer que esta Associação solicita normalmente 

apoio para a realização do Congresso, por isso, propõe que se convide a Associação para 

realizarem um Congresso no nosso concelho, disponibilizando um espaço e apoio logístico, para 

que se possa discutir a problemática do envelhecimento ativo, pois o Alentejo tem a população 

mais envelhecida do País. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

27. Associação Cultural Os Filhos de Lumière – Proposta de apoio 

Procedeu-se à análise do projeto “Cinema, Cem Anos de Juventude”, apresentado pela 

Associação Cultural Os Filhos de Lumière, relativo ao ano letivo de 2015/2016: 
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Dado a importância que este projeto tem alcançado junto dos jovens nas escolas do 

Agrupamento nº 1 e nº 2 de Serpa, na promoção da literacia cinematográfica, a Srª Vereadora 

Isabel Estevens, propõe a continuidade do apoio da Câmara ao referido projeto, à semelhança 

do ano anterior, no valor de 3.250,00 €. ------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

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

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação “Os Filhos de 

Lumière”, um subsídio no valor de 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta euros), para apoio 

no projeto “Cinema, Cem Anos de Juventude”. --------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador João Manuel Pereira dos Santos, ausentou-se durante a apreciação e votação 

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

 

28. Projeto de tarifas: águas; águas residuais; resíduos urbanos 

Procedeu-se à análise da seguinte proposta, respeitante ao assunto designado em epígrafe:  

 
MUNICÍPIO DE SERPA 

PROPOSTA DE TARIFAS ÁGUA; ÁGUAS RESIDUAIS; RESÍDUOS URBANOS 

ANO DE 2016 

 

Situação Atual 

1. Durante um longo período de 15 anos o Município de Serpa manteve quase inalteradas as tarifas de água, saneamento e 

resíduos; 

2. O município de Serpa tem em vigor, até ao final de 2015 um sistema tarifário caracterizado por: 

a) Água: 

i. Existência de 6 escalões na tarifa variável de água para consumidores domésticos, inexistência de tarifa fixa e não 

aplicação de taxa de recursos hídricos; 

ii. Existência de escalões únicos na tarifa variável mas diferenciados por tipo de consumidor não-doméstico, inexistência 

de tarifa fixa e aplicação de taxa de recursos hídricos. 

b) Saneamento: 

i. Aplicação de dois escalões de tarifas fixas idênticas para consumidores domésticos e não-domésticos, inexistência de 

tarifa variável e de taxa de recursos hídricos; 

c) Resíduos Urbanos: 

i. Aplicação de tarifa fixa diferenciada por domésticos e não-domésticos e de tarifa variável com escalão único e idêntico 

a todos os consumidores  

3. Em termos globais e apesar das limitações e insuficiências que ainda se registam na contabilidade de custos os sistemas de 

água, saneamento e resíduos apresentam um défice anual próximo dos 1,8 milhões de euros, com uma taxa de cobertura, 

conforme quadro seguinte: 
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Grau de Cobertura de Gastos 

Indicador QS Cobertura dos Gastos Totais Valor 

AA06b Abastecimento 0,44 

AR05b Saneamento 0,09 

RU06b Resíduos 0,29 

 Cobertura dos Gastos Totais por Via 

Tarifária 

Valor 

 Abastecimento 0,44 

 Saneamento 0,01 

 Resíduos 0,29 

 

4. Nos últimos anos tem vindo a ser publicada diversa legislação qua altera substancialmente o modo de intervenção autárquica 

em matéria de águas saneamento e resíduos, legislação que restringe significativamente o grau de autonomia por força dos 

poderes atribuídos à entidade reguladora. 

 

Enquadramento para a situação futura 
5. O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, estabelece o regime jurídico dos serviços municipais nestas matérias.  

6. Na sequência desta legislação foi publicado o Decreto-Lei n.º 277/2009, de 2 de outubro, cujo conteúdo corresponde aos 

estatutos da ERSAR, estabelecendo designadamente a competência para supervisionar a avaliação tarifária das entidades 

gestoras. 

7. No quadro das suas atribuições a ERSAR iniciou um processo de recomendações (Recomendação 1/2010) para a formulação 

dos tarifários de abastecimento de água (AA), serviços de águas (AR) e residuais e resíduos urbanos (RU), recomendando uma 

série de critérios a considerar no estabelecimento das tarifas. 

8. Em 2011 foi publicada a Portaria n.º 34/2011, 13 de janeiro que veio impor o conteúdo mínimo dos regulamentos dos serviços 

de AA, AR e RU. 

9. Entretanto em 2010 o município integrou com mais duas dezenas de municípios a parceira Pública entre o Estado e as 

Autarquias para a água e saneamento através da criação da empresa Águas Públicas do Alentejo. 

10. A integração nos sistemas em alta (Resíduos em 2002, água e Saneamento em 2010) teve como consequência um substancial 

crescimento da despesa orçamental com estes serviços. 

11. A Lei de Finanças Locais, Lei n.º 73/2013, atribui à entidade reguladora (ERSAR) a responsabilidade pela verificação de 

disposições relativas aos preços dos serviços prestados em matéria de abastecimento de água, águas residuais e resíduos 

urbanos. 

12. A referida Lei n.º 73/2013, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2014, estabeleceu que os preços a praticar em matérias de AA, 

AR e RU são previamente remetidos à ERSAR para emissão de parecer no que repetia à sua conformidade com as 

disposições legais e regulamentares em vigor. 

13. A referida conformidade com a Lei centra-se no artigo 82º, da Lei da Água, segundo o qual o regime tarifário visa assegurar 

tendencialmente e em prazo razoável (já decorreram 5 anos desse prazo) a recuperação do investimento deduzido da 

percentagem das comparticipações a fundo perdido e assegurar a manutenção, reparação e renovação de todos os bens e 

equipamentos afetos ao serviço e o pagamento de outros encargos. 

14. Em 2014 foi publicada a Lei n.º 10/2014, de 6 de março, que aprovou o novo estatuto da ERSAR, cujo conteúdo essencial 

consiste na alteração do poder desta entidade cujas recomendações passam de orientadoras a vinculativas, passando esta 

entidade a regulamentar, avaliar e auditar a fixação e aplicação das tarifas nos sistemas de titularidade municipal, 

nomeadamente emitindo pareceres, propostas e recomendações, nos termos definidos na legislação e na regulamentação 

aplicáveis. 
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15. É nosso entendimento que o carácter vinculativo das recomendações da ERSAR se encontra ferido de inconstitucionalidade, 

por ignorar o princípio da autonomia do poder local, pelo que, como adiante veremos existem recomendações que a autarquia 

se recusa a aceitar. 

16. Neste quadro foi publicada a deliberação ERSAR 928/2014, de 15 de abril, que aprovou o Regulamento tarifário do serviço de 

gestão de resíduos urbanos, tornando obrigatória a partir de 2015 a estrutura tarifária ai definida, segundo a qual não é possível 

aplicar escalões à tarifa de Resíduos Urbanos quando indexada ao consumo de água, passando assim a existir um único 

escalão para todos os consumidores. 

17. Tendo presente o atrás referido, nomeadamente quanto à obrigação de aprovar e publicar novos regulamentos, cujo 

conteúdo mínimo se encontra definido em termos legais, o Município de Serpa tem em fase de conclusão a aprovação 

dos novos regulamentos tarifários para a água, águas residuais e resíduos urbanos. 

18. No ofício de setembro de 2015, a ERSAR comunicou aos municípios que estes deveriam enviar para parecer os sistemas 

tarifários a aplicar em 2016, disponibilizando para o efeito a aplicação de formação de tarifários para 2016. 

19. Esta aplicação operacionaliza o envio à ERSAR da informação sobre os tarifários a aplicar aos serviços regulados 

(abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos) para emissão de parecer por parte 

desta entidade. 

20. A submissão dos dados deveria ter ocorrido até ao dia 15 de outubro, sendo posteriormente prorrogada para 31 de outubro, de 

modo a que o novo sistema tarifário entre em vigor em 1 de janeiro. 

21. No cumprimento da Lei n.º 73/2013 e dos poderes da entidade reguladora o Município submeteu a parecer a proposta trifária 

para 2016, aguardando-se neste momento a sua validação, bem como da publicação das recomendações. 

22. Contudo, face aos “testes de conformidade” poderemos desde já adiantar que as recomendações incidirão sobre os seguintes 

fatores: 

a) Os sistemas tarifários deverão garantir a recuperação tendencial dos custos, adotando a gradualidade que for 

considerada aceitável, sem prejuízo da garantia de acessibilidade económica aos respetivos serviços; 

b) No seguimento desta orientação a ERSAR publicou as normas de acessibilidade ao próximo Quadro Comunitário de 

Apoio para financiamento de investimentos em matéria de água, saneamento e resíduos, fixando que as tarifas deve 

cobrir, até 2017, 90% dos custos; 

c) Como adiante veremos esta é uma situação perfeitamente insustentável e injustificável; 

d) A fundamentação da proposta de atualização dos tarifários tem por base orçamentos separados por centros de custo - 

AA, AR, RU, matéria que é cumprida por exigência do preenchimento do próprio modelo de formulação tarifária; 

e) Aferição do sistema tarifário quanto às categorias de consumidores (domésticos e não domésticos) aos escalões para os 

domésticos (águas e saneamento e escalão único nos RU desde que indexados ao consumo de água) e um único 

escalão para os não-domésticos que deverá corresponder ao terceiro escalão dos domésticos; 

f) Critérios e amplitude das tarifas sociais para famílias de baixo rendimento, pretendendo impor em matéria de resíduos que 

“o tarifário social dirigido aos consumidores domésticos só possa ser aplicado em situação de carência económica 

comprovada perante o sistema de segurança social”, matéria que rejeitamos por violar as atribuições e competências do 

município consagradas na Lei n.º 75/2013.  

g) E ainda outras cujo conteúdo aguardamos aquando da validação da proposta tarifária. 

23. Na base de todo este processo, e conforme já referido, o Município concluiu, em 2015, o processo de revisão dos respetivos 

regulamentos. Processo que evidencia a postura do Município de resistência ao processo em curso, onde se evidencia a não-

aceitação de alguns dos conteúdos emitidos pela ERSAR no seu parecer. 

24. Face ao exposto nos pontos anteriores e tendo presente os regulamentos aprovados pelo Município é inevitável vir aplicar 

novos sistemas tarifários que, embora se enquadrem nos critérios impostos pela legislação, se afastam, ainda assim, dos níveis 

e critérios contidos na recomendação da ERSAR, mantendo a autonomia do Município nesta matéria, cujo pilar essencial 

assenta nos interesses da população, procurando assim impedir quer a imposição arbitrária da ERSAR, cujo peso é excessivo, 

quer a perda de independência e capacidade do Município cujo resultado final consistiria na facilitação para a tão desejada 

privatização do sistema. Por outro lado a manutenção da atual situação constitui um fator de insustentabilidade para as finanças 

municipais.  

25. Antes de mais importa avaliar o conteúdo das regras definidas pelo Município e sua comparação com as recomendações e 

imposições da ERSAR, destacando-se, entre elas: 
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a) Número de escalões e intervalo entre cada escalão. O regulamento municipal definiu 4 escalões para consumos 

domésticos conforme os recomendados pela ERSAR 

b) Não-aceitação de um único escalão para os consumidores não-domésticos, impondo-lhe o tarifário correspondente ao 3º 

escalão doméstico [15 a 25 m3], pelo que a proposta mantém dois escalões para os consumidores não-domésticos, de 

modo a que a tarifa dos primeiros 50 m3 corresponda a uma tarifa de 70% da praticada no 1º escalão; 

c) Introdução de escalões progressivos para a tarifa variável do saneamento, o que permitirá iniciar um processo progressivo 

de recuperação dos custos neste setor. Definindo o regulamento que o volume de águas residuais corresponde a 90% do 

volume de água e que a tarifa variável corresponde a 80% da tarifa de água, mas considerando que este objetivo deve ser 

atingido durante o período de convergência, pelo que a tarifa no 1º ano corresponderá apenas a 50% da tarifa variável de 

água. 

d) Definição do acesso ao tarifário social de modo muito mais amplo do que o definido pela ERSAR, quer quanto ao universo 

de consumidores abrangidos, quer quanto à dimensão da redução tarifária definida; 

e) Definição do acesso ao tarifário social não-doméstico de modo muito mais amplo do que o definido pela ERSAR, quer 

quanto ao universo de consumidores abrangidos, quer quanto à dimensão da redução tarifária definida; 

f) É ainda introduzida a proposta da tarifa de resíduos urbanos, associada ao consumo de água, ter como limites máximos 

25 m3 para os consumidores domésticos e 50 m3 para consumidores não-domésticos; 

g) Finalmente, por imposição da lei, são introduzidas as taxas de recursos hídricos e taxa de gestão de resíduos, cujas 

receitas se destinam ao Estado. 

26. A proposta tarifária visa atingir no limite de 5 anos uma relação com o Rendimento Disponível das Famílias de 1%, para um 

consumo de 120 m3 /ano, apresentando para o ano de 2016 um valor de 0,84% conforme quadro seguinte: 

 

Valor Anual para consumo de 120 m3 de água 

AA 79,80€ 0,39% 

AR 44,40€ 0,22% 

RU 48,00€ 0,23% 

  0,84% 

 

27. Nesse sentido a proposta de tarifário que a seguir se apresenta tem por referência a aprovação dos novos regulamentos e de 

alterações ao sistema tarifário conducentes a alcançar os objetivos anteriormente apresentados. 

28. O novo sistema tarifário permitirá reduzir o défice do conjunto dos sistemas para cerca de 1,1 milhões de euros. 

29. Assim, e tendo em conta o atrás definido, a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do artigo 21º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, fixa para o ano de 2016 o seguinte tarifário: 

 

ÁGUA 

Consumidores Domésticos 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Calibre <= 25 mm - 1,2500€ 

  Calibre > 25mm - 2,5000€ 

 - Tarifa Variável 

  0 a 5 m3 - 0,3600€ 

  6 a 15 m3 - 0,7200€ 

  16 a 25 m3 - 1,3700€ 

  > 25 m3 - 3,8000€ 

Consumidores Não-Domésticos 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Calibre <= 25 mm - 2,5000€ 
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  Calibre > 25mm - 5,0000€ 

 - Tarifa Variável 

  1 a 50 m3 - 1,3700€ 

  > 50 m3 - 0,9500€ 

Tarifário Social Doméstico 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Isento  

 - Tarifa Variável 

  1 a 15 m3 - 0,3060€ 

  16 a 25 m3 - 1,1645€ 

  > 25 m3 - 3,2300€ 

Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Fixa - 1,7500€ 

 - Tarifa Variável 

  1 a 50 m3 - 0,9590€ 

  > 50 m3 - 0,5000€ 

 

 

 

ÁGUAS RESIDUAIS 

Consumidores Domésticos 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Único - 1,0000€ 

 - Tarifa Variável [(consumo correspondente a 90% do consumo de 

água (numero inteiro por defeito)] 

  0 a 5 m3 - 0,1800€ 

  6 a 15 m3 - 0,3600€ 

  16 a 25 m3 - 0,6850€ 

  > 25 m3 - 1,9000€ 

Consumidores Não-Domésticos 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Único - 2,0000€ 

 - Tarifa Variável [(consumo correspondente a 90% do consumo de 

água (numero inteiro por defeito)] 

  1 a 50 m3 - 0,6850€ 

  > 50 m3 - 0,4000€ 

Tarifário Social Doméstico 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Isento  

 - Tarifa Variável [(consumo correspondente a 90% do consumo de 

água (numero inteiro por defeito)] 

  1 a 15 m3 - 0,1530€ 
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  16 a 25 m3 - 0,5823€ 

  > 25 m3 - 1,6150€ 

Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Único - 1,4000€ 

 - Tarifa Variável 

  1 a 50 m3 - 0,4795€ 

  > 50 m3 - 0,3000€ 

 

 

RESIDUOS URBANOS 

Consumidores Domésticos 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Único - 1,0000€ 

 - Tarifa Variável (limite 25 m3 de água) 

  Único - 0,3000€ 

Consumidores Não-Domésticos 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Único - 1,5000€ 

 - Tarifa Variável (limite 50 m3 de água) 

  Único - 0,3000€ 

 

 

Tarifário Social Doméstico 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Isento  

 - Tarifa Variável (limite 25 m3 de água) 

  Único - 0,2100€ 

Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Único - 0,7000€ 

 - Tarifa Variável (limite 50 m3 de água) 

  Único - 0,2100€ 

 

30.  Acresce que por imposição legal o município fica obrigado a repercutir sobre os consumidores as taxas de recursos hídricos e 

taxa de gestão de resíduos, que revertem a favor do Estado e para as quais calculamos os seguintes valores por m3 de água 

consumido: 

- Taxa de Recursos Hídricos - 0,0120€  

- Taxa de Gestão de Resíduos - 0,0175€ 
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O Sr. Presidente explicou que a proposta apresentada é fruto de uma imposição da ERSAR, que 

obriga a uma adaptação dos respetivos regulamentos e por consequência do respetivo tarifário 

e refere que nem todas as orientações foram cumpridas, pois, se assim fosse, os aumentos 

seriam maiores.  

Falando mais concretamente em valores, disse que, um consumo de 10 met3 passará a ter um 

valor de cerca de 14,00 €, ainda assim abaixo da média de todo o Alentejo, que é de 16,00 €, e 

bem abaixo da média nacional que é de 21,00 €, médias do ano de 2013, que certamente serão 

superiores em 2016. Faz ainda referência ao surgimento de uma tarifa social, para todos 

aqueles que têm mais dificuldades e de acordo com o regulamento o poderão solicitar, nesta 

tarifa, o valor será inferior a 8,00 €. 

Diz também que esta alteração tarifária que se propõe, é o resultado de um trabalho efetuado, 

tendo em conta a realidade do nosso distrito e não vai totalmente de encontro àquilo que 

pretendíamos fazer, mas ainda assim é a solução que encontramos e a mais equilibrada que 

conseguimos, dentro do quadro que nos parece legal, tendo em conta as imposições com que 

nos deparamos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, ao abrigo do artigo 21º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a Camara 

Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, fixar para 

o ano de 2016, o tarifário acima transcrito. 

Mais foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS, aprovar as seguintes 

taxas de recursos hídricos e taxa de gestão de resíduos: 

- Taxa de Recursos Hídricos - 0,0120€  

- Taxa de Gestão de Resíduos - 0,0175€ 

 

Declaração de Voto dos eleitos do Partido Socialista 

Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista na Câmara Municipal de Serpa, apresentam a sua 

declaração de voto relativa à votação do ponto 28 da ordem do dia, a saber “Projeto de Tarifas: águas; 

águas residuais; resíduos urbanos”, na qual se abstiveram: 

1. Os eleitos do PS na Câmara Municipal de Serpa têm consciência de que as atuais tarifas de água 

do município estão desatualizadas, pelo que consideram inevitável que estas sejam reajustadas 

e venham a sofrer um aumento, nomeadamente para moderar o consumo e pela imposição que 

a ERSE veio impor aos municípios. 

2. Os vereadores eleitos do PS mostram-se também agradados com a preocupação social que a 

proposta apresentada pelos vereadores eleitos pela CDU contempla, no sentido de tornar o 

aumento da tarifa menos penoso para os que mais necessitam. 

3. No entanto, os vereadores eleitos pelo PS recordam que não foram chamados a participar na 

elaboração da proposta apresentada. 
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4. Neste sentido, apesar do documento apresentado e da bondade das explicações apresentadas 

na reunião de Câmara pelo Sr. Presidente da autarquia, consideram não estar suficientemente 

elucidados a respeito dos impactos da medida, nomeadamente nas famílias e IPSS’s. 

5. Os números apresentados pelo Sr. Presidente da Câmara durante a reunião, segundo os quais 

uma família que hoje, pelo seu consumo de água, paga cerca de 8 euros mensais, passará a 

pagar cerca de 14 euros mensais (um agravamento superior a 70%, de uma só vez), causam aos 

vereadores eleitos pelo PS legítimas apreensões. 

6. Por fim, os vereadores eleitos pelo PS lembram que sempre têm chamado a atenção do 

executivo CDU para a forma no mínimo discutível como o problema da água tem sido gerido, 

levando a que a dívida do município à empresa Águas do Alentejo tenha chegado a ultrapassar 

os dois milhões de euros.  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Daniel Abraços Veiga 

João Manuel Pereira dos Santos 

 

 

 

 

29. Pedido de disponibilização de fundo excecional para deslocação a Valência – Espanha 

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

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 10 do corrente mês de novembro: 

 
«Pelo presente documento vem a colaboradora Ana Cristina Gomes Pereira Paixão informar 
que nos próximos dias 16 a 18 do corrente mês de Novembro, o trator com porta máquinas 
irá deslocar-se a Valencia, em Espanha, para ir buscar o Mini Autocarro Zeus, vulgo 
Serpentina, que se encontra a ser reparado nas instalações da CLEM. 
Em conformidade solicita a disponibilização de um fundo de maneio para fazer face aos 
pagamentos de gasóleo e portagens, necessários ao longo da viagem. Como não é possível 
apurar os valores exatos que possam estar envolvidos, foi efetuada a seguinte estimativa: 
Combustível - 400,00€ 
Portagens - 100,00€ 
Total = 500,00 € 
De acordo com o disposto no Regulamento de Fundos de Maneio, estão constituídos dois 
fundos no montante de 750,00€ cada, no entanto, nenhum dos fundos possui verba que 
possa ceder para fazer face a tais despesas, porquanto tal esgotaria a disponibilidade dos 
mesmos fundos. 
Em face ao exposto é solicitado que a Câmara Municipal, de acordo com o ponto n.º 
2.9.10.1.11 do Plano Oficial das Autarquias Locais (POCAL), autorize a constituição de um 
fundo de maneio com caracter pontual e excecional no referido montante de 500,00€, cujo 
responsável será a funcionária Ana Cristina Gomes Pereira Paixão, sendo a data limite para 
a sua reposição de 19 de novembro de 2015. 
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Considerando que a próxima reunião de Câmara será realizada no dia 11 de novembro 
(amanhã) inviabilizando a apresentação do presente pedido, bem como a natureza urgente 
e excecional do mesmo, propõe-se, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, que o ato de deferimento seja praticado de imediato pelo Sr. 
Presidente da Câmara, ficando sujeito a ratificação na referida reunião da Câmara 
Municipal.» 

 
 Deliberação 

De acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi 

deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente, datado de 11 

de novembro, respeitante à disponibilização de um fundo de maneio excecional para 

deslocação a Valência. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

30. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 226 referente ao 

dia 24 de novembro de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 904.124,00 (novecentos e 

quatro mil cento e vinte e quatro euros) e 115.689,57 (cento e quinze mil seiscentos e oitenta e 

nove euros e cinquenta e sete cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações 

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

 

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. Proposta de desafetação de parcela de terreno em Vale de Vargo 

2. Projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Serpa 

3. Aquisição de serviços para manutenção do sistema de segurança do edifício dos Paços 

do Concelho e do Museu Arqueológico – Repartição de encargos 

4. Aquisição de serviços para análise e controlo da água no concelho em 2016 – Repartição 

de encargos 

5. 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  

6. 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 

7. Aquisição de serviços de impressão do Jornal Serpa Informação e empreitada de 

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

8. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município  
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9. Impostos Municipais para 2016 

10. Plano de Urbanização da UT- Unidade Turística 11 – Orada 

11. Proposta de renovação do contrato de aquisição de serviços para a Auditoria Externas às 

Contas do Município – Exercício de 2015 

12. 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 

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

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

15. Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos de Serpa 

16. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

17. Pedido de autorização de queimada 

18. Despacho n.º 15/2015 – 8ª Alteração ao Orçamento – Ratificação  

19. Despacho n.º 16/2015 – 10ª Alteração ao Orçamento – Ratificação  

20. Pedido de certificação de nome de rua 

21. Proposta de alteração de uso do lote n.º 38 da Zona Industrial de Serpa 

22. Proposta de atribuição de lotes na Zona Industrial de Serpa 

23. Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – Listagem do mês de 

outubro 

24. Programa Municipal de Habitação Jovem - Loteamento Municipal do Monte da Vinha  

25. Programa Municipal de habitação Jovem – Loteamento Municipal da Zona do Moinho 

26. Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos – Pedido de apoio 

financeiro 

27. Associação Cultural Os Filhos de Lumière – Proposta de apoio 

28. Projeto de tarifas: águas; águas residuais; resíduos urbanos 

29. Pedido de disponibilização de fundo excecional para deslocação a Valência – Espanha 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15H30 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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DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA  

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 – PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO JOVEM – LOTEAMENTO DO MONTE DA VINHA – Lista definitiva 

dos concorrentes 

 

ANEXO 2 – PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO JOVEM – LOTEAMENTO DA ZONA DO MOINHO – Lista 

definitiva dos concorrentes 

 

 

 

 


