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ATA N.º 24/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 7 

 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Na Sala de Reuniões da Camara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 7 

de dezembro de 2017, 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 23/2017 

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 15 de novembro, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade, após as alterações sugeridas pelo 

Sr. Vereador Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. Opções do Plano 2018-2021 

Plano de Atividades 2018 

Plano Plurianual de Investimentos 

Orçamento 2018 

Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 

execução do orçamento para 2018 

Mapa de Pessoal 2018 

O Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelecido pela Lei 75/2013 de 12 de setembro, define que 

cabe à Câmara Municipal “elaborar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal as opções do 

plano e a proposta de orçamento” (artigo 25, nº 1, alínea c) e que “compete à Assembleia Municipal, 

sob proposta da Câmara Municipal, “aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento” (artigo 25, 

alínea a). Por sua vez, o Regime Financeiro das Autarquias Locais, estabelecido pela Lei nº 73/2013 de 

3 de setembro define que as autarquias locais estão sujeitas na aprovação dos seus orçamentos, a um 

conjunto de regras orçamentais, que em articulação com o Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de fevereiro, 

Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de junho, com as respetivas 

alterações, determinam o quadro normativo aplicável à execução do Orçamento Municipal. 
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As Opções do Plano para 2018 contêm as orientações políticas fundamentais, os programas, projetos e 
principais ações que o município de Serpa se propõe concretizar neste ano, bem como as intenções e 
possibilidades de ações eventualmente passíveis de candidaturas a financiamentos externos, as quais 
só se concretizarão caso este financiamento seja conseguido.  

Este documento é constituído por: 

a)       As Opções do Plano para 2018, que integram: 

-  O Plano de Atividades, documento que, não sendo obrigatório legalmente, se constitui 
como um instrumento fundamental de planeamento, esclarecimento e transparência das 
Opções do Plano, identificando programas, projetos e ações não incluídas no Plano 
Plurianual de Investimentos;  

-  O Plano Plurianual de Investimentos, que regista a previsão de execução financeira 
dos investimentos. 

b)       O Orçamento do Município para 2018, que prevê os fluxos financeiros de entradas a 
saídas neste ano, resultantes dos compromissos e dívidas existentes no final de 2017 e 
respetivos pagamentos, bem como de novas ações e investimentos propostos. 

c)       O Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental para 2018 

d)       O Mapa de Pessoal para 2018 

 

As Opções do Plano alicerçam-se nos seguintes princípios gerais:  
 

- Manter uma política rigorosa de gestão dos recursos financeiros sem comprometer a prestação de 

serviços; 

- Dar continuidade a medidas e iniciativas com vista à atração de investimentos que promovam o 

crescimento económico e a criação de emprego; 

- Preparação de candidaturas a financiamentos externos, o que implica capacidade de utilizar todos 

os recursos financeiros para executar as ações e aproveitar até ao limite os apoios nacionais e 

comunitários; 

- Continuar a promover a revalorização e requalificação do concelho, nomeadamente, através da 

realização de intervenções que melhorem a qualidade de vida urbana no município e que 

valorizem o património, apostando também em fomentar a atração turística do concelho; 

- Manter e consolidar a dinâmica cultural e desportiva do concelho, promovendo e apoiando o 

importante papel do movimento associativo; 

- Dar continuidade ao trabalho no âmbito da solidariedade e desenvolvimento social, procurando 

encontrar as respostas sociais mais adequadas, defendendo sempre a existência e melhoria de 

serviços públicos; 

- Aprofundar a gestão pública, baseada na participação, nas parcerias e no exercício da cidadania;  

- Fomentar as potencialidades das novas tecnologias e do uso das plataformas online para 

aproximar a administração dos cidadãos e promover a excelência dos serviços municipais. 
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A estratégia do município segue três grandes eixos de intervenção, orientados para a melhoria da 

qualidade de vida, o desenvolvimento económico e social e para uma gestão experiente, eficiente e 

inovadora. Cada Eixo (E) é constituído por grandes áreas estratégicas de intervenção (A), de acordo com 

a seguinte matriz: 

  

E1- Um concelho de qualidade de 
vida e de coesão social e territorial 

 

 
A1. Intervenção urbana e melhoria do espaço público  
A2. Ambiente e serviços urbanos 
A3. Mobilidade 
A4. Proteção Civil  
A5. Intervenção social  
A6. Educação 
A7. Juventude, movimento associativo e desporto 

E2. Um concelho de forte 
identidade, dinâmico e atrativo 

 

 
A1.Cultura, património e turismo 
A2.Promoção do setor produtivo e apoio ao investimento 

E3. Um município ao serviço da 
população 

 

 
A1.Uma gestão eficiente e de proximidade  
A2. Em defesa da população 
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 Intervenções 
Começou por intervir o Sr. Presidente e fez referência às propostas enviadas para a autarquia pelo PS e 

informou que possivelmente na sessão de fevereiro da Assembleia Municipal, poderá existir alguma 

alteração ao mapa de pessoal, em função da nova estrutura orgânica que será aprovada. No que diz 

respeito ao orçamento, refere que subiu um pouco relativamente ao ano anterior, para os vinte e dois 

milhões e meio de euros e as prioritárias são as obras e as atividades que são financiadas. Está a ser 

analisada a possibilidade de se recorrer a um empréstimo bancário específico para a comparticipação 

nacional se mais alguma candidatura for aprovada.  

Diz que algumas das propostas apresentadas pelo PS já vinham sendo incluídas nos planos de atividades 

e algumas não estão aqui consideradas, concretamente os Julgados de Paz. Trata-se de um caderno de 

encargos repartido entre o Ministério da Justiça e as Câmaras Municipais e da parte do Ministério apenas 

é cedido o Juiz e à Câmara compete tudo o resto, pagamento de eletricidade, água, limpeza, funcionários. 

É algo que não se afigura prioritário, além de que 45% dos Julgados de Paz tratam de processos de 

condomínios, que no nosso concelho é um assunto com pouco significado. Além disso, no País são 

poucos os que existem e não estão a funcionar bem. Sobre este assunto, existe uma posição da ANMP – 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, a alertar para o facto de que não é competência das 

autarquias, nem estas devem suportar os respetivos custos da implementação dos Julgados de Paz, pois 

é uma competência do Ministério da Justiça.  

Diz que sobre a proposta de criação de micro zonas de atividades económicas, é um assunto que os 

eleitos do PS foram apresentando ao longo do anterior mandato e sempre respondemos que apostamos 

nas três zonas de atividades económicas já existentes e nas suas ampliações.  

Sobre a cedência da antiga escola primária de Santa Iria à União de Freguesias de Serpa, há já algum 

tempo que temos negociações com a ULSBA para que essa escola seja cedida para o funcionamento das 

consultas do centro de saúde e o central cultural ficará em exclusivo para o movimento associativo e as 

extensões de saúde, de A-do-Pinto, Santa Iria e Vales Mortos poderão funcionar de uma forma mais 

autónoma, fora dos centros culturais. Os custos de adaptação dos edifícios serão suportados pela câmara 

e não pela ULSBA, pelo que, estamos tentando conseguir alguns apoios para a realização dessas obras, 

mas há dificuldades em fazer candidaturas na área da saúde e ação social porque os avisos ainda não 

abriram.  

Sobre a proposta do alargamento da rede solidária do medicamento a todo o concelho, considera que 

devemos exigir que sejam mais baratos, para que estejam mais acessíveis a todos as pessoas.  

No que diz respeito à  criação de uma central de compostagem de resíduos florestais, considera que é 

uma ideia positiva. 

Sobre o arranjo do largo do salvador, a obra já está candidatada e será para avançar.  

Sobre a proposta de criação da Rede Concelhia de Museus, diz que ela já existe, a requalificação da rede 

museológica municipal, contempla a museografia de quatro espaços, o gabinete de arte contemporânea, o 

museu etnográfico, implementação do centro educativo do cante e a galeria museu do absurdo. Existem 

também conversações com o museu do relógio para se ter um bilhete coletivo para todos os espaços 

museológicos que já temos.  
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Quanto à criação de um polo do Conservatório Regional do Baixo Alentejo em Serpa no espaço da 

Musibéria, diz que a Câmara já falou com a Sociedade Filarmónica para se desenvolverem algumas 

atividades para aquele espaço. 

Refere ainda a criação de uma rede de circuitos, pedestres, de BTT, cavalos, canoagem e está em 

desenvolvimento um circuito pedestre entre Pias e Vale de Vargo e depois também entre Vila Nova de 

S.Bento e A-do-Pinto. Noutra fase, gostaríamos também de fazer na serra de Serpa e depois de 

construídas estas pequenas rotas, pensamos fazer uma grande rota que ligue todas as pequenas rotas.  

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Manuel Soares, começando por dizer que os eleitos do PS ficaram 

dececionados pelo facto das suas propostas não estarem contempladas nos documentos apresentados, 

mas agradece a resposta/justificação do Sr. Presidente sobre cada uma delas. Verificaram que, no que diz 

respeito às obras do Largo de Salvador, constam no plano de atividades, mas também constam ações que 

estavam previstas para o ano de 2017 e algumas que já tinham constado em 2014, o que deixa algum 

ceticismo em relação à implementação das medidas propostas.  

Sobre a proposta de construção de mini-zonas de atividades económicas, diz que percebe que não se 

consiga fazer tudo ao mesmo tempo, mas por isso mesmo é que é necessário fazer opções e nós temos 

opções e prioridades diferentes e verificaram com agrado que foi aceite e consta do plano para 2018, a 

proposta dos eleitos do PS para a descentralização das reuniões da Câmara Municipal noutras 

localidades, para além das sedes de freguesia.  

Refere ainda que, em relação à Associação de Municípios da Terra de Alqueva, não está indicada a 

percentagem de participação da autarquia, tendo o Sr. Presidente respondido que irá verificar e esclarecer 

essa situação com os respetivos serviços e em relação à descentralização das reuniões noutras 

localidades, refere que a proposta da CDU foi além da proposta do PS, ou seja, para além de A-do-Pinto, 

Santa Iria e Vales Mortos, acrescentou a Mina da Orada, Hortinha e Vale do Poço.  

O Sr. Vereador prossegue, referindo o facto dos juros dos empréstimos, referente à comparticipação 

nacional das candidaturas, ser já uma despesa de 240.000 euros e a possibilidade referida pelo Sr. 

Presidente de se fazer mais um empréstimo, virá agravar ainda mais essa despesa.  

 

Relativamente à possibilidade de cedência da antiga escola primária de Santa Iria para funcionamento da 

extensão do centro de saúde, pergunta se a autarquia tratou desse assunto com a anterior ou com a atual 

administração da ULSBA, tendo o Sr. Presidente informado que esse assunto tinha sido tratado com a 

anterior administração, mas quando a atual administração tomou posse, falou logo nesse assunto, tendo a 

reação sido positiva, uma vez que será a Câmara Municipal a suportar as despesas de adaptação do 

edifício. 

Em relação aos Julgados de Paz, o Sr. Vereador Manuel Soares diz que desconheciam essa posição da 

ANMP sobre o assunto e gostariam de ter conhecimento desse documento, mas a proposta que 

apresentaram foi numa perspetiva de reduzir custos, tempo e trabalho à população do concelho na 

resolução de certos assuntos e consideram que não seriam necessários muitos recursos para a sua 
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implementação, pois não haveria necessidade de funcionarem num edifício autónomo e há recursos da 

autarquia que poderiam ser disponibilizados, tal como o apoio administrativo.  

O Sr. Presidente referiu que iria entregar aos vereadores esse documento da ANMP e que o mesmo 

constaria dos anexos à presente ata.  

 

Em relação à rede de museus, o Sr. Vereador diz que já existe uma série de museus e que vão ser 

criados mais, mas trabalhar em rede é muito mais do que um elencar de museus e tem a ideia que, neste 

momento, não estão a funcionar em rede.  

 

Sobre esta questão dos museus, o Sr. Presidente falou sobre o conceito ”Serpa Museu Aberto”, cujo 

objetivo é chamar pessoas ao concelho e ter vários pontos de interesse, que depois remetem para outros 

sítios a visitar noutros locais do concelho e diz que irá dar conhecimento aos vereadores sobre esse 

assunto, que é uma estratégia que tem servido de base à atuação da Câmara nesta área, na definição de 

objetivos, tal como a criação do Museu do Vinho, em Pias, do Museu do Azeite em Vila Nova S.Bento, em 

Vale de Vargo, algo ligado à Resistência e em Brinches ligado ao Rio Guadiana.  

 

No que diz respeito ao Mapa de Pessoal, o Sr. Vereador questiona sobre a extinção do lugar de técnico 

agroindustrial e criação do lugar de técnico de agropecuária, pois sendo a agroindústria um polo de 

desenvolvimento para o concelho, parece-lhe um contrassenso a extinção daquele lugar, tendo o Sr. 

Presidente respondido que irá verificar com os serviços a extinção desse lugar e prestar depois 

informação mais precisa sobre esse assunto. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção da Srª Vereadora Paula Pais que começou por perguntar o motivo da substituição 

do sistema de iluminação pública, apenas em Vales Mortos e não nas restantes localidades. 

O Sr. Presidente esclareceu que vão sendo substituídas algumas ruas do concelho, passando a 

iluminação com sistema led, mas a referência a Vales Mortos, tem a ver apenas com o facto de ir substituir 

todas as ruas, por se tratar de uma pequena localidade.  

 

A Srª Vereadora pergunta também se no alargamento das ciclovias, está previsto chegar à freguesia de 

Vila Verde de Ficalho, tendo o Sr. Presidente respondido que, neste momento, não está prevista a 

construção de ciclovia nessa freguesia. 

Sobre a proposta de uma Oficina Solidária, a Srª Vereadora refere que essa ação já estava prevista no 

plano de atividades de 2014 e sobre este assunto, o Sr. Presidente diz que a Câmara já comprou uma 

viatura para prestar serviço no âmbito desse projeto, mas tem avançado devagar, porque é necessário 

definir regras de atuação e tem que se conjugar com o cartão Terra Forte. O objetivo é ter um funcionário 

que se desloca a casa dos munícipes para executar serviços simples, como trocar uma fechadura, 

lâmpadas ou reparar uma torneira.  
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A Srª Vereadora Paula referiu ainda que não se encontra contemplado no plano de atividades, nenhuma 

intervenção no campo de jogos de Vila Verde de Ficalho e na sua opinião esse espaço carece de uma 

intervenção.  

Verificou também que no plano está previsto a conclusão do projeto de requalificação do cine teatro de 

Serpa, e questiona se isso significa que a obra ainda não irá iniciar em 2018.  

Pergunta também se a gestão dos sites das juntas de freguesia são da competência da Câmara Municipal 

e referiu o facto de não se encontrar especificado o valor das transferências para as Juntas e Uniões de 

Freguesia, constando apenas o valor global.  

 

O Sr. Presidente respondeu que o cine teatro tem uma grande dificuldade, que é a climatização, cujos 

custos só para uma intervenção nessa área são muito elevados e estamos a analisar qual será a 

candidatura mais benéfica, se na área da eficiência energética ou da regeneração urbana.  

Quanto às páginas da internet das juntas e uniões de freguesia, informa que são da competência das 

próprias juntas e relativamente aos valores, irão estar definidos nos respetivos contratos de delegação de 

competências que são elaborados no início de cada mandato, para submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal.   

 

Voltou a intervir o Sr. Vereador Manuel Soares para dizer que poderia existir maior transparência no 

Orçamento, há rúbricas que poderiam estar melhor definidas e por exemplo, o mapa dos juros, poderia 

estar subdividido com descriminação por empréstimo, tendo o Sr. Presidente respondido que o documento 

e as rubricas são apresentados conforme legalmente estipulado no POCAL.  

Sobre o assunto, a Srª Vereadora Paula Pais disse que essa informação mais pormenorizada por rubrica, 

poderia ser efetuada e constava de um anexo ao Orçamento. ----------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador António Mariano que começou por dizer que o Sr. Presidente não 

se pronunciou sobre uma das propostas apresentadas pelos vereadores do PS, que foi a criação da figura 

“Embaixador do Concelho”, através de jovens universitários inseridos em programas ou eventos 

internacionais ou jovens profissionais que se distingam nas suas áreas de atividade, para a divulgação do 

concelho, atribuindo um apoio a esses jovens e fornecendo o material promocional.  

Quanto à possível parceria com a Universidade Aberta para a criação de um Centro Local de 

Aprendizagem, considera que existem condições para o seu funcionamento nas novas instalações da 

Universidade Sénior e seria muito útil para quem quer dar continuidade à sua formação.   

Questiona também se irão continuar as requalificações das linhas de água, pois algumas não estão 

cobertas e no verão o cheiro é muito intenso, tendo o Sr. Presidente respondido que o problema dessas 

linhas de água são os esgotos ilegais, pois deveriam ser apenas para águas pluviais.  

O Sr. Vereador perguntou ainda como irá ser a futura gestão do Centro de Apoio ao Emigrante e se irá 

funcionar na sede do concelho ou nalguma freguesia. 
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O Sr. Presidente informou que esse centro de apoio é criado no âmbito do Contrato Local de Segurança e 

localizar-se-á em Serpa ou Pias ou poderá até existir a possibilidade de fazer dois polos, articulando o 

funcionamento em termos de serviços prestados e de horários.  

 

A Srª Vereadora Paula Pais questionou ainda o valor de 1.000 euros que consta do plano plurianual de 

investimentos, destinado a reparação e beneficiação de edifícios e o Sr. Presidente informou que se 

destina apenas a habitações que são propriedade da autarquia. -------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi 

deliberado por maioria, com três votos a favor dos eleitos da CDU e três abstenções dos eleitos do PS, 

submeter à Assembleia Municipal: 

- A aprovação do Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2018, conforme o disposto 

no artigo 25.º, n.º 1 alínea a), e artigo 33.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

- Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 

conjugado com o n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, a autorização 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos 

previstos na LCPA, e no citado Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de 

execução de despesa, e que resultem de projetos ou atividades constantes das Grandes Opções 

do Plano, em conformidade com a projeção plurianual aí prevista; 

 

 - Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, a delegação 

no Presidente da Câmara, da competência para autorizar a assunção de compromissos 

plurianuais nas situações em que o valor do compromisso seja inferior ao montante de 99.759,58€ 

em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de 

três anos; 

 

- Nos termos do artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 25º, n.º 1, 

alíneas a) e o) e o artigo 33º, n.º 1, alíneas c), ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a aprovação do Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2018. 

 

Os documentos acima referidos constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---- 

 

 

2. Impostos Municipais  

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

Humanos e Assessoria Jurídica:  
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«Relativamente (e sobretudo) à Participação Variável no IRS, não se remetem quaisquer dados 

estatísticos uma vez que os mesmos não foram (mais uma vez) disponibilizados pela Autoridade 

Tributária, apesar de terem sido previamente solicitados. 

 

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 a redação da Lei n.º 42/2016, de 28 de 

Dezembro (Orçamento de Estado 2017), compete aos municípios, mediante deliberação da Assembleia 

Municipal, fixar entre 0,3 % e 0,45 %, 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 no número 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 0,45 %) 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 
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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. 

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 31 de dezembro. 

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 2015 - 2016 

Ano Exercício  Receita do Município Deduções Receita Liquida 

2015 992 646,87€ 72 995,50€ 919 651,37€ 

2016 864 299,13€ 77 647,57 786 651,56€ 

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

Prédios Urbanos 2016 

 
Coleta (em euros) Nº de prédios 

Total prédios urbanos isentos (isenção 
total) 

471 
------ ------- 

Total Prédios urbanos não isentos 10413   

  Até 99,99 7907 

100,00 a 199,99 1592 

200,00 a 299,99 666 

300,00 a 399,99 128 

400,00 a 499,99 61 

500,00 a 599,99 25 

600,00 a 699,99 12 

700,00 a 799,99 4 

800,00 a 899,99 2 

900,00 a 999,99 6 

1 000,00 a 1999,99 8 

2 000,00 a 2999,99 1 

  3000,000 a 3999,99 1 

Total Prédios urbanos 10884   

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Portal das Finanças) 
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Prédios Rústicos 2016 

    Coleta (em euros) Nº de prédios 

Total prédios rústicos isentos (isenção 
total) 

1854  --------   -------- 

Total prédios rústicos não isentos 9645     

  0 a 0,99 6099 

1 a 4,99 2564 

5 a 99,99 932 

100 a 199,99 34 

200 a 299,99 9 

300 a 399,99 6 

400 a 499,99 1 

Total prédios rústicos 11499     

(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. 

Pela consulta efetuada ao Portal das Finanças verifica-se, relativamente ao ano de 2016 (últimos 

dados disponíveis), um total de 96 sujeitos passivos com volume de negócios anual inferior a 150 000,00€, 

somando o lucro tributável de 1 365 076,19€. Desta forma e em face dos elementos disponíveis estima-se 

a receita não cobrada no montante máximo de 20 476,14 €, correspondendo a 1,5% daquele valor. 

As referidas deliberações devem ser comunicadas por via eletrónica pela Câmara Municipal à 

Autoridade Tributária 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.  
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Dados estatísticos: 

 

Evolução da Receita Derrama 2015 - 2016 

Ano Exercício Total 

2015 60 898,62€ 

2016 133 599,26€ 

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

 

Escalão Volume 

Negócios 

2016 

Nº. de Sujeitos Passivos Soma Lucro Tributável 

> 150.000 € 124 8 382 178,42€ 

< 150.000 € 96 1 365 076,19€ 

Ano Nº. de Sujeitos Passivos Soma Lucro Tributável 

2015 205 9 943 517,96€ 

2016 220 9 747 254,61€ 

(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 Autoridade 

Tributária, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. Na 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 
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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 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”. 

Por último esclarece-se que o valor liquidado pela MEO -Serviços de Comunicações e Multimédia 

S.A., no ano de 2016, foi de 3 031,82€. 

 

Dados estatísticos: 

 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (Distrito de Beja) – Ano 2015, 2016 e 2017 

Município 2015 2016 2017 

Aljustrel 0% 0% Não está lançado 

Almodôvar 0,25% 0,25% 0,25% 

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

Barrancos 0% 0% Não está lançado 

Beja Informação não disponível 

Castro Verde 0% 0% Não está lançado 

Cuba 0,25% 0,25% Não está lançado 

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

Mértola 0% 0% Não está lançado 

Moura Informação não disponível 

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

Ourique 0,25% 0,25% Não está lançado 

Serpa 0% 0,25% 0,25% 

Vidigueira 0,25% 0,25% Não está lançado 
 

(Fonte: ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações) 
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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.º 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 da taxa de 0,31% 

- Redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor 
municipal ou património cultural 

- Majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 
  
A proposta dá continuidade à redução progressiva da taxa de IMI, verificada a partir de 2016, ano em que 
foi reduzida de 0,35 para 0,34%, sendo que em 2017 passou a ser de 0,32% e agora, para 2018, a 
proposta é que passe a ser de 0,31%, enquanto estratégia para a redução gradual e universal dos 
encargos fiscais no concelho de Serpa. 
 
Relativamente aos imóveis classificados mantém-se a proposta adicional de redução da taxa em 50%, de 
forma a incentivar a preservação do património e a revalorização urbana no Centro Histórico de Serpa 
 
Os 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 - contam 
com uma majoração em 30% da taxa de IMI, à semelhança dos anos anteriores.   
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2. Derrama:  

Com o objetivo de aumentar os incentivos à atividade comercial, industrial e agrícola das micro, pequenas 
e médias empresas do concelho, abrindo espaço para a criação de novas empresas e postos de trabalho, 
propõe-se a manutenção da isenção da derrama para as empresas cujo volume de negócios do ano 
anterior não ultrapasse os 150.000 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 sujeito e não isento de 
imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC). 
 
 
Assim, a derrama a lançar será a seguinte: 
- 0% para empresas com um volume de negócios abaixo ou igual  a 150.000 euros 
- 1,5% para empresas com um volume de negócios 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. 
 

3. Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

Propõe-se a manutenção do valor da participação variável no IRS de 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. Por 
conseguinte, entendemos que não devemos prescindir desta receita municipal, uma vez que reverte em 
benefício direto dos munícipes, apesar de não concordarmos com o excesso de carga fiscal nacional. 
 

4. Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)   

Propõe-se que seja aprovada a fixação da taxa municipal de direitos de passagem em 0,25% do valor de 
cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público, em local fixo, do domínio público e privado municipal, para o ano de 2018. 
 

 

A proposta dos eleitos do Partido Socialista sobre os impostos é a seguinte:  

 

1. IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 

 Fixação de taxa de 0,30% para os prédios urbanos; 

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

de valor municipal ou património cultural; 

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

 Introdução do IMI Familiar. 
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2. Derrama 

Abolir a taxa da derrama. 
 

3. Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

Participação variável no IRS de 3% 

 

4. Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) 

Fixação da taxa municipal de direitos de passagem em 0,25% 

 

 Votações 

Votação da proposta da CDU 

Três votos contra dos eleitos do PS e três votos a favor dos eleitos da CDU, com voto de qualidade do 

Presidente da Câmara.  

 

Votação da proposta do PS 

Três votos a favor dos eleitos do PS e três votos contra dos eleitos da CDU, com voto de qualidade do 

Presidente da Câmara.  

 

 Deliberação 

Face ao exposto e de acordo com: 

- 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, 

a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos a favor dos eleitos da CDU e o voto de 

qualidade do Presidente da Câmara e três votos contra dos eleitos do PS, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a seguinte proposta: 

 

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis: 

- Prédios urbanos – fixação da taxa de 0,31% 

- Redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor municipal 
ou património cultural 

- Majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 
 

Derrama:  

- 0% para empresas com um volume de negócios abaixo ou igual  a 150.000 euros 
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- 1,5% para empresas com um volume de negócios acima de 150.000 euros 

 

Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

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

 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)   

Fixação da taxa municipal de direitos de passagem em 0,25% do valor de cada fatura emitida pelas 

empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local 

fixo, do domínio público e privado municipal, para o ano de 2018. 

 

 

3. Revisão do modelo de estrutura orgânica dos serviços do município de Serpa 

Foi apresentada pelo Sr. Presidente, a seguinte proposta: 

 

«1 – Introdução. 

Pelo Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, foi aprovado o regime jurídico da organização dos 

serviços das autarquias locais, introduzindo diversas alterações significativas no modelo da estrutura e 

funcionamento dos serviços. 

A título exemplificativo pode-se nomear a previsão legal de dois modelos organizacionais distintos - 

correspondentes a estruturas Hierarquizadas ou Matriciais - bem como a repartição de competências 

na criação e desenvolvimento de toda a estrutura, exigindo a intervenção, em momentos distintos, da 

Assembleia Municipal, da Câmara Municipal e do Presidente da Câmara. 

Sucede, porém, que pela aprovação da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, que procedeu à adaptação à 

Administração Local do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração 

Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, foram 

introduzidas diversas limitações à definição e aprovação dos cargos dirigentes municipais, constituindo 

absoluta afronta ao princípio da autonomia local, expressamente consagrado no texto Constitucional. 

Mais recentemente, corrigindo a mão, veio o legislador pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que 

aprovou o Orçamento de Estado para 2017, revogar, nomeadamente, os artigos 8º e 9º, da referida 

Lei n.º 49/2012, assim devolvendo ao poder local, autonomia para determinar o número, disposição e 

organização das unidades orgânicas necessárias à prossecução das respetivas competências e à 

superior defesa do interesse público municipal. 

Importa ainda esclarecer que, apesar das alterações legislativas introduzidas pela Lei n.º 42/2016 

terem produzidos efeitos a 1 de janeiro de 2017, por opção do anterior executivo, foi decidido aguardar 

pelo ato eleitoral do passado dia 1 de outubro, antes de promover a revisão da estrutura orgânica dos 

serviços municipais. 

Chegados a este momento, em que se acumula cobertura legal acima justificada com a plena 

legitimidade politica resultante do ato eleitoral de outubro ultimo, importa promover a imprescindível 

revisão do modela da estrutura orgânica dos serviços do Município de Serpa. 
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2 – Proposta. 

De harmonia com o disposto no artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, compete à 

assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, nomeadamente: 

- Aprovar o modelo de estrutura orgânica; 

- Definir o número máximo de unidades orgânicas flexíveis; 

- Definir o número máximo total de subunidades orgânicas; 

De acordo com o artigo 4.º, n.ºs 2 e 3, da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, “a estrutura orgânica pode 

prever a existência de cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior.” 

Nesta situação cabe à assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, a definição das 

competências, da área, dos requisitos do recrutamento, entre os quais a exigência de licenciatura 

adequada, e do período de experiência profissional, bem como da respetiva remuneração, a qual deve 

ser fixada entre a 3.ª e 6.ª posições remuneratórias, inclusive, da carreira geral de técnico superior. 

Em conformidade com o exposto, cumpre propor: 

2.1 - Modelo de estrutura orgânica; 

Propõe-se a adoção do modelo de estrutura hierarquizada constituída exclusivamente por unidades 

orgânicas flexíveis; 

2.2 - Número máximo de unidades orgânicas flexíveis:  

É proposta a aprovação de 9 (nove) Unidades Orgânicas Flexíveis, sendo:  

2.2.1 - 6 (seis) Divisões Municipais – Dirigidas por um chefe de divisão municipal (dirigente intermédio 

de 2º grau), constituindo-se, essencialmente, como unidades técnicas e executivas, com atribuições 

na gestão de áreas específicas de atuação da Câmara, criadas em razão da relação de proximidade 

ou complementaridade de funções e tarefas e da importância para a atividade municipal. As Divisões 

Municipais estruturam-se internamente segundo áreas de atividade e tarefas específicas, 

designadamente através de unidades e subunidades organizacionais 

2.2.2 – 2 (dois) Gabinetes Municipais – Chefiados por um dirigente intermédio de 3º grau, constituem-

se como unidades orgânicas de natureza técnica ou administrativa, de assessoria e apoio aos órgãos 

municipais, encontram-se na dependência direta dos eleitos. 

2.2.3 - 1 (uma) Unidade Municipal - Chefiada por um dirigente intermédio de 4º grau, encontra-se na 

dependência direta de uma Divisão Municipal, assumindo, em grau de complementaridade, a 

prossecução dos objetivos estratégicos daquela. 

2.3 - Número máximo total de subunidades orgânicas:  

É proposta a aprovação de 6 (seis) subunidades orgânicas - lideradas por pessoal com funções de 

coordenação, constituindo-se como Secções de carácter administrativo que agregam atividades 

instrumentais nas áreas técnicas do sistema de gestão municipal. 

2.4 - Considerando ainda o disposto no citado 4.º, da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, propõe-se: 

2.4.1 - Para o cargo de direção intermédia de 3º grau: 

a) Competências: 
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São competências dos titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau as constantes da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro e pela Lei n.º 42/2016, 

de 28 de dezembro, 

b) Área: 

Os titulares de cargos de direção intermédia de 3.º grau estão diretamente dependentes do Presidente 

da Câmara, coordenam as atividades e gerem os recursos de uma unidade orgânica funcional, para a 

prossecução da qual se demonstre indispensável a existência deste nível de direção, desenvolvendo a 

sua atividade nas seguintes áreas: 

- Ação Social e Educação; 

- Movimento Associativo, Desporto e Juventude. 

c) Requisitos: 

Os titulares de cargos de direção intermédia de 3.º grau são recrutados, através de procedimento 

concursal, de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 

integrados na carreira técnica superior, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de 

funções de direção, coordenação e controlo, que reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

- Formação superior que confira o grau de licenciatura; 

- 4 (quatro) anos de experiência profissional em funções para cujo exercício seja exigível a formação 

referida na alínea anterior. 

d) Remuneração: 

A remuneração dos titulares de cargos de direção intermédia de 3.º grau corresponde à 6º posição 

remuneratória da carreira geral de técnico superior, atualmente 2025,35€. 

Em alternativa os dirigentes em causa podem, mediante autorização expressa no despacho de 

designação, optar pelo vencimento ou retribuição base da sua função, cargo ou categoria de origem, 

não podendo, todavia, exceder, em caso algum, o vencimento base correspondente ao cargo de 

Direção Intermédia de 2º Grau. 

2.4.2 - Para o cargo de direção intermédia de 4º grau: 

a) Competências 

São competências dos titulares dos cargos de direção intermédia de 4.º grau: 

- Submeter à consideração superior, devidamente instruídos e informados, os assuntos que dependam 

da sua resolução; 

- Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional e dos relatórios e contas; 

- Estudar os problemas de que sejam encarregados superiormente e propor as soluções adequadas; 

- Promover a execução das decisões do presidente e das deliberações dos órgãos executivos nas 

matérias que interessam à respetiva unidade orgânica que dirige. 

- Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos serviços na sua 

dependência; 

- Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garantir o 

cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do 

interesse dos destinatários; 
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- Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, apoiando e motivando os trabalhadores 

e proporcionando-lhes os adequados conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao exercício 

do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais adequados ao incremento da 

qualidade do serviço a prestar; 

- Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores, em função dos resultados 

individuais e de grupo e à forma como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no 

espírito de equipa; 

- Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores da sua unidade orgânica e 

propor a frequência das ações de formação consideradas adequadas ao suprimento das referidas 

necessidades, sem prejuízo do direito à autoformação; 

b) Área: 

Os titulares de cargos de direção intermédia de 4.º grau estão diretamente dependentes da Divisão 

Municipal onde se integram. Em coordenação com aquela promovem as atividades e gerem os 

recursos de uma unidade orgânica funcional, desenvolvendo a sua atividade nas seguintes áreas: 

- Gestão Financeira. 

c) Requisitos: 

Os titulares de cargos de direção intermédia de 4.º grau são recrutados, através de procedimento 

concursal, de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 

integrados na carreira técnica superior, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de 

funções de direção, coordenação e controlo, que reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

- Formação superior que confira o grau de licenciatura, alargada a trabalhadores integrados nessas 

carreiras titulares de curso superior que não confira grau de licenciatura. 

- 3 (três) anos de experiência profissional em funções para cujo exercício seja exigível a formação 

referida na alínea anterior. 

d) Remuneração: 

A remuneração dos titulares de cargos de direção intermédia de 4.º grau corresponde à 4º posição 

remuneratória da carreira geral de técnico superior, atualmente 1613,42€,  

 

Em face do exposto, de harmonia com os artigos 25º, n.º 1, alínea m) e 33º, n.º 1, alínea ccc), 

ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e demais legislação oportunamente invocada, 

proponho que a Câmara Municipal, delibere remeter à Assembleia Municipal de Serpa a 

presente proposta de Revisão do Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de 

Serpa para apreciação e deliberação.» 

 

 Intervenções 

Sobre esta matéria o Sr. Vereador Manuel Soares, perguntou qual a estimativa do impacto financeiro 
destas alterações. 
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O Sr. Presidente respondeu que não podia dizer o valor porque dependia de vários fatores, 
nomeadamente de quem fosse ocupar o cargo, mas é expectável que seja baixo porque se irá priorizar o 
acesso interno e que os técnicos em causa estão já num nível mais avançado da sua carreira.  
  
O Sr. Vereador Manuel Soares insiste que ainda assim deveria haver uma estimativa de custos e pergunta 
se não irá existir necessidade de contratação de técnicos superiores para ocupar os lugares deixados 
pelos nomeados como dirigentes, o que também deve ser considerado na estimativa do impacto, 
  
O Sr. Presidente diz que não, os profissionais já efetuam as tarefas e que apesar de dirigentes irão ter 
sempre uma componente técnica na função e reforça que o aumento de custos irá ser reduzido, mas não 
pode quantificar. 
  
O Sr. Vereador Manuel Soares, estranha a proposta sem estar definido o impacto da medida sendo como 
um cheque em branco, sobretudo quando no orçamento se discutiu a falta de disponibilidades. ------------ 

 

 Deliberação 

De acordo com os artigos 25º, n.º 1, alínea m) e 33º, n.º 1, alínea ccc), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal, deliberou por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do 

Partido Socialista, remeter à Assembleia Municipal a proposta de Revisão do Modelo de Estrutura 

Orgânica dos Serviços do Município de Serpa, acima transcrito. --------------------------------------------------------- 

 

 

4. Assunção de compromissos plurianuais – Delegação de competências 

A Camara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão extraordinária realizada no 

dia 23 de novembro, deliberou, por maioria, com 16 votos a favor da CDU e 10 abstenções do PS e 

PPD/PSD-CDS/PP, delegar no Presidente da Câmara Municipal, a competência para autorizar a assunção 

de compromissos plurianuais nas situações em que o valor do compromisso é inferior ao montante de 99 

759, 58€ (noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos), em cada 

um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos, de 

harmonia com o disposto no n.º 3, do artigo 6º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. --------------------------- 

 

 

5. C.P. 25/2017 – Empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo - Erros e omissões 

– Ratificação  

De acordo com a informação da Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento e nos termos do 

n.º 3, do artigo 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 17 de novembro do corrente ano, 

respeitante à aceitação dos erros e omissões, praticado no âmbito do Concurso Público n.º 25/2017 - 

Empreitada de Execução dos Passadiços do Pulo do Lobo, que se anexa à presente ata, dela fazendo 

parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação  

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

17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento na respetiva 

câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

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

deram entrada e as queimadas realizaram-se no período que decorreu entre a última reunião do Órgão 

Executivo e a atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

foi deliberado, por unanimidade, ratificar os seguintes despachos proferidos pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º 

Pretensão 

Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

António da Palma 

Dias 

18169 2017.11.17 2017.11.18 2017.11.17 Pocilgos, Serpa 

António da Palma 

Dia 

18168 2017.11.17 2017.11.18 2017.11.17 Barranco do Alfamar, Serpa 

Maria Gernana 

Colaço Carvalho 

18110 2017.11.16 2017.11.18 2017.11.16 Casqueiros, Pias 

Luis Miguel Borges 

Lopes 

18146 2017.11.17 2017.11.20 2017.11.17 Herdade do Monte das 

Oliveiras, Serpa 

António Manuel da 

Palma Rodrigues 

18173 2017.11.17 2017.11.20 2017.11.17 Vale de Buracos ou São 

Bento, Serpa 

Mariano Fialho 

Unipessoal, Lda 

18606 2017.11.27 2017.11.27 2017.11.27 Courelas do carrapateiro ou 

Melrinas, Serpa 

Mariano Fialho 

Unipessoal, Lda 

18601 2017.11.27 2017.11.27 2017.11.27 Herdade da Morena, Serpa 

Mariano Fialho 

Unipessoal, Lda 

18610 2017.11.27 2017.11.27 2017.11.27 Herdade do Gago, Serpa 

Daniel António 

Ramalho Trindade 

18671 2017.11.28 2017.12.05 2017.11.28 Reduto ou Telheiros, Pias 

Iria Conceição 

Guerreiro Vilão 

18731 2017.11.29 2017.12.04 2017.11.29 Lagoa do Moinho, Pias 

 

 

 

 

 

 



ATA N.º 24/2017 

7 DE DEZEMBRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 24 

7. 19.º Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação 

De acordo com o n.º 3, do artigo 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou 

por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS, ratificar o seguinte Despacho do Sr. Presidente, datado 

de 23 de novembro do corrente ano, respeitante à 19.ª alteração ao Orçamento: 
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8. Desconto nos preços do Parque de Campismo Municipal – Ratificação  

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

Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 17 de novembro do corrente ano: 

 

«No âmbito da implementação do Sistema de Gestão de Faturação verificou-se a necessidade de aferir os 

descontos praticados pelos serviços municipais e a respetiva data de aprovação. 

Neste momento são praticados os seguintes descontos no Parque de Campismo Municipal: 

- Portadores de Cartão Jovem - 10%; 

- Portadores de Licença Desportiva (substituiu a antiga Carta de Campista) – 25%; 

Apesar das buscas efetuadas não foi possível localizar qualquer despacho ou deliberação da Câmara Municipal ou 

Assembleia Municipal que tenha aprovado a referida prática de descontos. 
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De facto, apenas foi localizado um Regulamento Municipal que data de 1987, mas que não faz qualquer referência 

aos ditos descontos. 

Foi no entanto possível aferir que os mesmos descontos vêm sendo praticados há diversas décadas, provavelmente 

desde o final da década de oitenta. 

Isto posto: 

De harmonia com o disposto no artigo 33º, n.º 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à câmara 

municipal “fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados, sem 

prejuízo, quando for caso disso, das competências legais das entidades reguladoras”. 

Acrescenta o artigo 35º, n.º 3, do mesmo diploma que “em circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de 

urgência, não ser possível reunir extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos 

da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, 

sob pena de anulabilidade.” 

Em face ao exposto, propõe-se que seja deliberado manter a prática de descontos que vem sendo usual, nos 

seguintes termos: 

- Portadores de Cartão Jovem - 10%; 

- Portadores de Licença Desportiva (substituiu a antiga Carta de Campista) – 25%; 

Mais se propõem que a decisão seja tomada, no imediato, pelo Sr. Presidente e posteriormente remetida para 

ratificação da Câmara Municipal, de forma a evitar um interregno de alguns dias na prática dos descontos, que se 

afigura incoerente e de difícil justificação perante os utentes do Parque. 

Por último, propõe-se que se ultimem, com urgência, os trabalhos de revisão do Regulamento do Parque de 

Campismo Municipal de Serpa.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com o n.º 3, do artigo 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade, ratificar o Despacho do Sr. Presidente, datado de 17 de novembro do corrente ano, 

respeitante ao desconto nos preços do parque de campismo municipal. ---------------------------------------------- 

 

 

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

No cumprimento das competências da Câmara Municipal no âmbito de Ação Social Escolar aos alunos do 

1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente alimentação, alojamento e auxílios económico para material 

escolar e livros escolares, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 339-A/84 de 28 de dezembro. Diário 

da República n.º299/84 - I Série e no Decreto-Lei 55/2009 de 02 de Março. Diário da República n.º42/2009 

– I Série, regulados pelo Despacho 8452-A/2015 de 31 de julho. Diário da República n.º148/2015 – II 

Série, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho, Diário da República 

n.º115/2017 – II Série, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes auxílios 

económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 2017/2018 (5ª fase): 
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Proposta de atribuição de Auxílio Económico a Alunos do 1º ciclo do Ensino Básico – 5.º Fase 
Subsídio para Refeição e Material Escolar 

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

 

EB1 de Serpa – Escalão B 
 

Nome do aluno Aluno com 
NEE 

Subsídio para refeição e material 
escolar 

Lara dos Santos Maiato Afonso ---- X 

EB1 de Pias – Escalão A 
 

Nome do aluno Aluno com 
NEE 

Subsídio para refeição e material 
escolar 

Donato Cabeças Madeira ------ X 

Anair Fialho Dimas ----- X 

 

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

Agrupamento N.º 1 Escolas de Serpa: 
 Cabimento n.º15772 (Refeições - EB1 Serpa, EB1 Vales Mortos) 

 Cabimento n.º 15773 (Material Escolar - EB1Serpa, EB1 Vales Mortos e EB1 Pias) 
 
Direção Regional Estabelecimentos Escolares  
 Cabimento n.15774 (Refeições – EB1 Pias)  

 

Agrupamento N.º 2 Escolas de Serpa: 
 Cabimento n.º15775 (Refeições - EB1 Vila Nova São Bento) 

 Cabimento n.º 15776 (Material Escolar - EB1 Vila Nova São Bento; EB1 A-Do-Pinto e EB1 Vila Verde Ficalho) 
 

 

10. Alteração à operação de loteamento urbano “Carreira”, em Serpa 

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

Território: 

 

«Na sequência do ofício CMS ref.8234/2017 de 24/10, foi o processo instruído com peças escritas e 

desenhadas que pretendem dar resposta ao mesmo, cumprindo informar: 

Pretende o requerente, na qualidade de proprietário do lote 1 do loteamento da “parcela n.º 54, secção J 

na zona sul/nascente de Serpa”, prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º02645/040803, com 1,0250 hectares, titulado com alvará de loteamento n.º05/2006, proceder à 

alteração dos lotes 1, 2 e 3, no que se refere ao polígono de implantação e área de construção, 

eliminando os alpendres e definindo polígonos com 17X15 (m), com um piso acima da cota de 
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soleira, mantendo os afastamentos aos limites do lote (principal e posterior) e altura das fachadas, 

prevendo caves não habitáveis, de acordo com o quadro síntese apresentado e peças desenhadas, 

cumprindo o Plano Diretor Municipal e Plano de Urbanização de Serpa, ambos em vigor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no anexo IV do regulamento do Plano de Urbanização de Serpa: Parâmetros de 
dimensionamento da rede viária e estacionamento (valores mínimos) 2 lugares/fogo (com a.c. entre 120 
m2 e 300 m2), não se verifica o aumento do número de lugares de estacionamento, face à área máxima 
de construção resultante em cada fogo, com 255,00m2, face à área inicial, com 165,00m2. 
Foram efetuadas as notificações aos titulares dos restantes lotes, para pronuncia, conforme previsto no 
n.º3 do art.º 27 do regime jurídico da urbanização e da edificação em vigor. 
Pelo atrás exposto e verificando-se que a alteração proposta, cumpre os parâmetros urbanísticos 
definidos no Plano Diretor Municipal e Plano de Urbanização de Serpa, ambos em vigor, propõe-se 
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a aprovação da alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n. º5/2006, em Deliberação em 
Reunião de Câmara. 
 
Mais se informa, que de acordo com o “Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais”, artigo 58.º e 
face aos usos a que se destinam as alterações (habitação), é aplicável a taxa municipal pela realização, 
manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas (TRIU): 
TRIU = (A + B) × (CL) × (CU) × C 
TRIU = (A + B) × (CL) × (CU) × C 

TRIU = (73,80 + 7,40) x (0,150) x (0,40) x |(268,89)| = 81,20 x (0,150) x (0,40) x 268,89 = 

1310,03euros 

 

 

 

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 se verifica 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. 
Verifica-se ainda, que não é aplicável a taxa de compensação prevista no art º 59 do regulamento 
de taxas e outras receitas municipais, considerando que não se verifica o aumento do número de 
fogos. 
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 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 

Alvará de Licença de Loteamento n.º 5/2006. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Quarta revisão ao Orçamento da Câmara Municipal  

De acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) e 33º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, a quarta revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, cujos documentos constam 

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

 

12. Resumo Diário da Tesouraria 

 A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 230, referente ao dia 7 de 

dezembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 511.268,06 (quinhentos e onze mil, 

duzentos e sessenta e oito euros e seis cêntimos) e 144.738,77 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos 

e trinta e oito euros e setenta e sete cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

orçamentais, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Manuel Soares alertou 

para a situação decorrente das roturas de água em Vale de Vargo, que depois de reparadas, os buracos 

no pavimento ficam durante muito tempo por tapar.  

Questionou ainda se os detritos provenientes da ETAR de Vales Mortos estão a ser depositados em Vila 

Nova de S.Bento. 

O Sr. Presidente respondeu que, devido aos problemas de funcionamento da ETAR de Vales Mortos, tem 

que ser utilizada a ETAR de Vila Nova de S.Bento para tratar os detritos antes de passar para a linha de 

água e Vila Nova é a que tem melhor capacidade para esse tratamento. --------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano referiu ainda o facto de ter assistido à exibição do filme Os Cantadores de 

Paris e considera que deveria ser bem divulgado e visualizado por muita gente, pois é um testemunho que 

muito valoriza o Cante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente também reconhece a qualidade do filme e diz que está a ser pensada a possibilidade de 

se fazer a sua divulgação pelo concelho, aquando das “Noites de Rua Cheia”. ------------------------------------- 

 

Na sequência da questão levantada pelo Sr. Domingos Godinho na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 15 do mês de novembro, respeitante aos lotes 13 e 14 da Zona de Atividades Económicas 

de Vila Nova de S.Bento, foi o mesmo informado, por email no dia 17 de novembro, que em abril do 

corrente ano, foi o assunto enviado para o Gabinete de Assessoria Jurídica, para prosseguimento do 

processo de reversão dos lotes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na sequência da questão levantada pelo Sr. Vereador António Mariano, na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 2 de novembro, foram os eleitos informados por email datado de 30 de novembro, que o 

prédio com o artº 1208, secção R, na freguesia de Pias é propriedade dos herdeiros de José Moreira 

Ramos e delimitado pelos arruamentos existentes e os muros das habitações construídas, não sendo por 

isso, autorizada a abertura de portões para prédios privados. ----------------------------------------------------------- 

 

Em resposta à questão levantada pela Srª Vereadora Paula Pais, na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 15 de novembro, sobre o terreno anexo ao Centro de Convívio de Santa Maria, destinado 

à construção de uma creche, foi remetido email a todos os eleitos, em 30 de novembro, a informar que o 

assunto foi entregue, já há algum tempo, ao Dr. Arlindo Amaral, advogado, para que promova a respetiva 

ação judicial visando a restituição da parcela de terreno ao Município. 

Este procedimento foi adotado depois de se terem esgotado as tentativas de obtenção de um acordo entre 

as partes. 

As dificuldades sentidas atualmente pelo Dr. Arlindo Amaral, semelhantes às que se verificaram durante 

as referidas tentativas de acordo, resultam da dificuldade em localizar e notificar a sociedade proprietária 

da parcela de terreno, uma vez que, apesar de não se ter verificado a dissolução formal da empresa, a 

mesma cessou toda a atividade, não existem órgãos sociais ativos e não tem sido possível estabelecer 

contato com a generalidade das titulares do capital social. 
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Esta realidade tem dificultado a prossecução do processo judicial, mas, em última analise, não constitui 

um impedimento absoluto à pretensão do Município. ----------------------------------------------------------------------- 

 

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. Opções do Plano 2018-2021 

Plano de Atividades 2018 

Plano Plurianual de Investimentos 

Orçamento 2018 

Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 

execução do orçamento para 2018 

Mapa de Pessoal 2018 

 

2. Impostos Municipais  

3. Revisão do modelo de estrutura orgânica dos serviços do município de Serpa 

4. Assunção de compromissos plurianuais – Delegação de competências 

5. C.P. 25/2017 – Empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo - Erros e omissões – 

Ratificação  

6. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação  

7. 19.º Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

8. Desconto nos preços do Parque de Campismo Municipal – Ratificação  

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

10. Alteração à operação de loteamento urbano “Carreira”, em Serpa 

11. Quarta revisão ao Orçamento da Câmara Municipal  

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H25 da qual, para constar, se 

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

Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e 

subscrevo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  O Presidente da Câmara                A Secretária 

 

         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                        (Anabela Baleizão Cataluna 
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Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 7 de dezembro 
 

 

 

 

ANEXO 1 – Opções do Plano 2018-2021 

Plano de Atividades 2018 

Plano Plurianual de Investimentos 

Orçamento 2018 

Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 

execução do orçamento para 2018 

Mapa de Pessoal 2018 

 

ANEXO 2 – Documento da ANMP sobre os Julgados de Paz 
 

 

ANEXO 3 – Quarta revisão ao Orçamento da Câmara Municipal  

 

 

 


