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ATA N.º 25/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 9 de dezembro de 2020 

 

 

 
 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro:  
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ATA N.º 25/2020 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 9 

DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 3 e artigo 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 

alterada pela Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, realizou-se na Sala de Sessões da Câmara 

Municipal, a reunião do Órgão Executivo, no dia 9 de dezembro de 2020, pelas dezassete horas 

e trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 e 4 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

 

Aprovação das Atas n.º 23 e n.º 24/2020 

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 25 de novembro e a 

ata n.º 24, respeitante à reunião extraordinária, realizada no dia 2 de dezembro, as quais foram 

previamente distribuídas por todos os eleitos.  

A ata n.º 23 foi aprovada por unanimidade e a ata n.º 24, foi aprovada com a abstenção da Sr.ª 

Vereadora Odete Borralho, por não ter participado na reunião. --------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

1. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para o ano de 2021 

2. Locais para afixação de propaganda eleitoral – Eleição do Presidente da República 

3. 16.ª Alteração ao Orçamento e 6.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – 

Ratificação  

4. 17.ª Alteração ao Orçamento 

5. Medidas no âmbito do Programa de Revitalização Económica do Concelho de Serpa 

6. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

7. Protocolo com a Associação Aldeia Nova – Associação de desenvolvimento Social – 

Reforço financeiro para apoio a crianças com necessidades especificas na educação 

pré-escolar 

8. Grupo Coral Feminino Flores do Chança – Proposta de apoio 

9. Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa – Correção 

material 

10. Reconhecimento de nome de rua (Rua do Carril, em Vila Nova de S.Bento) 

11. Destaque de parcela do prédio sito na Rua das Bicas, n.º 1-A, em Pias – Requerente: 

Maria Helena dos Santos Torrinha Lourenço 
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12. Titularidade do prédio sito na Rua do Hospital em Brinches (artigo 565) 

13. Concurso Público 15/2020 - Empreitada de Requalificação da Rua das Portas de Beja e 

Rua dos Fidalgos, em Serpa  

14. Impostos e taxas municipais para 2021 – IMI, Derrama, Participação Variável no IRS e 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

15. Proposta de alteração anual de tarifário de abastecimento de água, águas residuais e 

resíduos urbanos 

16. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival, artigo 

8 secção SS1, Serpa – “Herdade da Fonte Corcho e Monte do Outeiro” – Requerente: 

Andreas Kurt Bernhard 

17. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

18. Assuntos diversos 

 
ORDEM DO DIA  

 

1. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para o ano de 2021 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a seguinte calendarização, relativa às reuniões da 

Câmara Municipal para 2021:  

Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2021 
Mês jan. fev março abril maio junho julho agosto set. out. nov. dez. 

Dia 6 a) 3a) 3a) 14 12 9 7 4 1 13(a) 10 (a) 9(a) 

Dia 20  17 17 28(a) 26(a) 23a) 21(a) 18 (a) 15 (a) 27 24 22 

Dia   31(a)      29    
Nota: as reuniões assinaladas com a)são públicas 

 
Mês Dia Freguesia Hora Local 

janeiro 6 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

fevereiro 3 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

março 3 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

março 31 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

abril 28 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

maio 26 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

junho 23 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

julho 21 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

agosto 18 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

setembro 15 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal  

outubro 13 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

novembro 10 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

dezembro 9 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

 

 

2. Locais para afixação de propaganda eleitoral – Eleição do Presidente da República 

O artigo 7.º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, que define a afixação e inscrição de mensagens 

de publicidade e propaganda, estipula o seguinte: -------------------------------------------------------------- 
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Artigo 7.º 

Propaganda em campanha eleitoral 

1 - Nos períodos de campanha eleitoral as câmaras municipais devem colocar à disposição das 

forças concorrentes espaços especialmente destinados à afixação da sua propaganda. 

2 - As câmaras municipais devem proceder a uma distribuição equitativa dos espaços por todo o 

seu território de forma a que, em cada local destinado à afixação de propaganda política, cada 

partido ou força concorrente disponha de uma área disponível não inferior a 2 m2. 

3 - Até 30 dias antes do início de cada campanha eleitoral, as câmaras municipais devem 

publicar editais onde constem os locais onde pode ser afixada propaganda política, os quais não 

podem ser inferiores a um local por 5000 eleitores ou por freguesia. 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os locais destinados à 

afixação de propaganda eleitoral, para a eleição do Presidente da República, a realizar no dia 24 

de janeiro do corrente ano, são os locais habituais, exceto os proibidos por lei. ------------------------ 

 

3. 16.ª Alteração ao Orçamento e 6.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – 

Ratificação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS, nos termos do 

disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho 

proferido pelo Sr.Presidente, respeitante à 13ª alteração ao Orçamento da Câmara Municipal:  

 



Ata n.º 25/2020 – Reunião de 9 de dezembro 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata n.º 25/2020 – Reunião de 9 de dezembro 

 

 6 

 

 



Ata n.º 25/2020 – Reunião de 9 de dezembro 

 

 7 

 

 



Ata n.º 25/2020 – Reunião de 9 de dezembro 

 

 8 

 

 

 



Ata n.º 25/2020 – Reunião de 9 de dezembro 

 

 9 

4. 17.ª Alteração ao Orçamento 

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

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

17.ª alteração ao Orçamento, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela 

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

 

5. Medidas no âmbito do Programa de Revitalização Económica do Concelho de 

Serpa 

O Programa de Revitalização Económica do Concelho – PREC Serpa é um documento 

de suporte à estratégia municipal no âmbito do apoio à atividade económica do concelho no 

contexto da atual pandemia. Tem como objetivo estruturar um conjunto de medidas definidas 

durante 2020 e algumas já iniciadas, com o objetivo de apoiar e dinamizar o comércio e o 

tecido empresarial local e reforçar o investimento público no concelho, promovendo 

igualmente a produção e o consumo locais, os recursos patrimoniais e incentivando o turismo 

interno. 

Este Programa, que é transversal a todas as áreas de intervenção do município e decorre 

previsivelmente até dezembro de 2021, assume-se como uma ferramenta de apoio, em 

permanente monitorização e adaptação, tendo em conta o desenvolvimento da situação de 

pandemia e das medidas e orientações dela decorrente, em complementaridade com a 

exigência de políticas nacionais adequadas e eficazes no quadro da necessária recuperação 

económica nacional. 

De forma a consolidar estes apoios e reconhecendo a situação de alguns setores específicos, 

apresentam-se as seguintes medidas: 

1. Isenção de pagamento de taxas municipais relativas à ocupação de espaço público e 

à instalação de placas de sinalização de direção de estabelecimentos  

2. Apoio na execução de projetos para instalação de esplanadas  

3. Isenção do pagamento dos terrados nos mercados municipais  

Estas medidas deverão produzir efeitos retroativos desde março de 2020, prolongando-se até ao 

final de dezembro de 2021.  

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as medidas, 

acima expostas, no âmbito do Programa de Revitalização Económica do Concelho de Serpa.  

 

 

6. Pedido de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e 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 do pagamento de taxas, a seguinte entidade:  
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Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Partido Comunista 

Português 

14303 

2020.11.24 

Iniciativa partidária 

no dia 24 de 

novembro de 2020 

Utilização da 

sala da 

Abóbada do 

Cine Teatro de 

Serpa 

 

 

 

30,00€ 

 

 

7. Protocolo com a Associação Aldeia Nova – Associação de desenvolvimento Social 

– Reforço financeiro para apoio a crianças com necessidades especificas na 

educação pré-escolar 

Através de informação datada de 25 de novembro, o Gabinete de Ação Social e Educação, 

refere que, por despacho do Senhor Ministro do Estado e das Finanças, de 3 de novembro de 

2020, e conforme comunicação da DGESTE a este município (doc. 14273/2020), foi autorizada a 

contratação de um assistente operacional para o Agrupamento de Escolas nº1 – Escola Básica 

de Pias, para apoio a crianças do pré-escolar com necessidades especificas na educação, no 

ano letivo 2020/2021 e ao abrigo do acordo de cooperação estabelecido com a DGESTE. 

Face ao exposto, propõem a deliberação de câmara, o reforço de 7.432,16 euros, ao abrigo do 

protocolo estabelecido com a Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social (deliberação 

de reunião de câmara de 16 de setembro de 2020), para contratação de um assistente 

operacional, no período de 4 de janeiro de 2021 a 31 de junho de 2021, para desempenho das 

funções acima transcritas e ao abrigo do acordo de cooperação estabelecido com a DGESTE.---- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, transferir para a 

Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social, o valor de 7.432,16€ (sete mil, 

quatrocentos e trinta e dois euros e dezasseis cêntimos), ao abrigo do protocolo estabelecido, 

para a contratação de um assistente operacional, no período de 4 de janeiro de 2021 a 31 de 

junho de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Grupo Coral Feminino Flores do Chança – Proposta de apoio 

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, o Órgão Executivo deliberou, por 

unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Feminino Flores do Chança, um subsidio no valor de 

1.000,00€ (mil euros), para aquisição de fardamento. 

A Unidade de Gestão Financeira, procedeu ao respetivo cabimento n.º 22686/2020. --------------- 
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9. Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa – 

Correção material 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 10 de novembro 

do corrente ano, refere que, tendo-se verificado duas situações de manifesto erro cartográfico na 

Planta de Implantação – Pisos do Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da 

Cidade de Serpa, propõe que seja feita uma correção material, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 122.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio: 

 

1 – As correções materiais dos programas e dos planos territoriais são admissíveis para efeitos de: 
b) correções de erros materiais ou omissões, patentes e manifestas, na representação cartográfica ou no 

regulamento; 
 

Os erros em causa, dizem respeito a dois edifícios (plantas e fotografias abaixo apresentadas), 

erradamente classificados na Planta de Implantação – Pisos como “Edifícios com número de 

pisos a manter”. Tratam-se de “Imóveis de Acompanhamento” (Planta de Implantação – 

Qualificação do Edificado e Condicionantes de Intervenção) com apenas um piso, ladeados por 

edifícios de dois pisos e inseridos em arruamentos em que essa volumetria é regra. 

 

Assim, e para reposição da congruência urbanística e arquitetónica que desde inicio norteou o 

processo de elaboração de um Plano de Pormenor de Salvaguarda para o Núcleo Histórico de 

Serpa, a Planta de Implantação - Pisos deverá ser corrigida através de alteração cartográfica, 

em que, os dois edifícios em causa transitam da classificação de: 

 

Edifícios com número de pisos a manter 

Para: 

Edifícios com possível aumento de pisos 

 

Informam ainda que, as correções materiais podem ser feitas a todo o momento por deliberação 

da Câmara Municipal e, obrigatoriamente, comunicadas à Assembleia Municipal e Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional, antes da publicação em Diário da República e 

depósito na Direção Geral do Território. 
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Planta de localização – Largo de Salvador, n.º 12 
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Planta de localização – Rua do Governador, s/n 
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Implantação dos pisos existentes – Largo de Salvador, n.º 12 
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Implantação dos pisos existentes – Rua do Governador, s/n 
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Implantação dos pisos – Largo de Salvador, n.º 12 - Proposta 
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Implantação dos pisos – Rua do Governador, s/n  - Proposta 
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 Deliberação 

Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 122.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade, concordar com a correção material acima 

proposta, do Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa e de 

acordo com o estipulado no n.º 3 do artigo 122.º do referido Decreto-Lei, comunicar à  

Assembleia Municipal e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, antes da 

publicação em Diário da República e depósito na Direção Geral do Território. -------------------------- 

 

 

10. Reconhecimento de nome de rua (Rua do Carril, em Vila Nova de S.Bento) 

No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da 

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

unanimidade, reconhecer a atribuição de "Rua do Carril”, em Vila Nova de S.Bento, à seguinte 

via de circulação:  
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11. Destaque de parcela do prédio sito na Rua das Bicas, n.º 1-A, em Pias – 

Requerente: Maria Helena dos Santos Torrinha Lourenço 

1 – Prédio original – sito na Rua das Bicas, n.º 1-A, em Pias, inscrito na matriz urbana com o n.º 

1859, da freguesia de Pias, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 

304/19861007, com área total de 632,00 m2 e seguinte composição: área coberta de 117,30 m2; 

área descoberta de 514,70 m2.  

2 – Parcela a destacar – sito na Rua das Bicas, s/n, em Pias, com área total de 240,00 m2 e 

seguinte composição: área descoberta de 240,00 m2 e as seguintes confrontações: a Norte – 

Rua Ferreira de Castro; a Nascente – José Moreira Ramos; a Poente – Rua das Bicas; a Sul – 

prédio original.  

3 – Parcela restante - sito na Rua das Bicas, n.º 1-A, em Pias, com área total de 392,00 m2 e 

seguinte composição: área coberta de 117,30 m2 e área descoberta de 274,70 m2 e as 

seguintes confrontações: a Norte – prédio original; a Nascente – José Moreira Ramos; a Poente 

– Rua das Bicas.  

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

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque do prédio urbano 

descrito no ponto 2 do prédio original descrito no ponto 1, não constitui operação de loteamento 

urbano, pois reúne os requisitos do destaque de parcela, dentro do aglomerado urbano de Pias, 

de acordo com o estabelecido no ponto 4 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 

dado que é possível proceder-se a destaques de parcela dentro do perímetro urbano, desde que, 

as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos.  

De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo:  

- Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos 

aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior;  

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.os 5 

e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que 

não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas;  

- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele 

previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 

constantes de planos municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, de 

servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção 

do património cultural imóvel (…). ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

12. Titularidade do prédio sito na Rua do Hospital em Brinches (artigo 565) 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em informação 

datada de 27 de novembro do corrente ano, informa que o Município de Serpa é titular do edifício 

sito na Rua do Hospital, em Brinches, inscrito na matriz sob o artigo 565, com a área de 12,00 

m2, prédio que consta do inventário dos bens imóveis do Município e que não se encontra 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa.  
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É pacífico o entendimento de que se trata de bem pertença do domínio privado da Autarquia e 

que como tal tem sido tratado, tanto mais que, em virtude do seu estado de degradação, foi 

objeto de demolição em 08/01/2020. 

O Município de Serpa não é detentor de título formal que legitime o domínio do referido prédio, 

pelo que se torna necessário proceder à celebração de escritura de justificação notarial, para 

efeitos de registo predial, dado que não são conhecidos documentos que provem a sua 

aquisição, e esta é uma forma de suprimir a falta ou insuficiência de títulos normais, de acordo 

com o previsto no artigo 116.º do Código do Registo Predial e nos artigos 80.ºnº2 a);89.ºe 

96ºnº1.º do Código do Notariado em que o declarante interessado afirma, com exclusão de 

outrem que é titular do direito que se arroga, declaração confirmada por três declarantes, 

pessoas com idoneidade e conhecimento desta situação.   

A posse em nome próprio, que a Autarquia tem exercido sobre o prédio a justificar, há mais de 

30 anos, tem sido pacífica, contínua e pública, pelo que nada obsta à aquisição do direito de 

propriedade por usucapião, posse mantida por certo lapso de tempo, para efeitos de primeira 

inscrição no registo predial, tanto mais que a população concelhia reconhece sem reservas que 

se trata de prédio propriedade privada do Município de Serpa. 

O assunto já foi objeto de apreciação pelo órgão executivo, em reunião realizada em 16/01/2008, 

foram tomadas várias diligências para a preparação de escritura de justificação, contudo não se 

procedeu à sua realização. 

Assim, propõem que a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no artigo 33º, nº1, alínea g) 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e, 

nos termos dos artigos 1287.º e 1296.º, ambos do Código Civil, delibere favoravelmente adquirir 

por usucapião, o prédio urbano sito na Rua do Hospital, em Brinches, inscrito na matriz sob o 

artigo 565, com a área de 12,00 m2, cuja posse mantém há mais de 30 anos 
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 Deliberação  

De acordo com a informação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do 

artigo 33º, nº1, alínea g) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro e, nos termos dos artigos 1287.º e 1296.º, ambos do Código Civil, 

adquirir por usucapião, o prédio urbano sito na Rua do Hospital, em Brinches, inscrito na matriz 

sob o artigo 565, com a área de 12,00 m2, cuja posse mantém há mais de 30 (trinta) anos. -------- 

 

 

13. Concurso Público n.º 15/2020 - Empreitada de Requalificação da Rua das Portas de 

Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa 

Foi analisada a informação do Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, datada de 2 

do corrente mês de dezembro, onde se refere que, tornando-se necessário proceder à abertura 

de concurso para a Requalificação da Rua Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa, 

constante do Plano Plurianual de Investimento do ano 2020 – 3 32 2018/54 Viadutos, 

arruamentos e obras complementares -, e uma vez que o valor estimado da obra é de 

230.039,39€ (duzentos e trinta mil, trinta e nove euros e trinta e nove cêntimos) a acrescer a taxa 

de IVA legal em vigor, submetem ao Órgão Executivo, nos termos do artigo 36º, nº 1 do Código 

dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 

29 de Janeiro, alterado, aditado e republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de Agosto, 
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na sua atual redação conjugado com o artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 

de Junho, o seguinte:  

-Face ao valor acima referido, abertura de Concurso Público, nos termos dos artigos 38º 

e artigo 19º, alínea b) do CCP.  

- Aprovação da Minuta do Anúncio, Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, 

nos termos da alínea c) do nº 1 e nº 2 do artigo 40º do CCP, conjugado com a 

competência prevista no nº 1, alínea f) do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro.  

 

O projeto de execução foi aprovado em reunião de câmara de 25 de novembro de 2020.  

Existe uma pequena diferença nos valores constantes na presente informação e o referido no 

projeto. Esclarecem que essa diferença se ficou a dever à introdução da estimativa orçamental 

do projeto no sistema de controlo de empreitadas – SCE – o valor total do procedimento passa 

de 230.026,04€ (referido nas peças do projeto) para 230.039,39€ (acima indicado).  

Esta alteração resulta do tipo de fórmula de arredondamento dos valores da referida aplicação, 

diferente da utilizada no ficheiro de Excel que acompanha o projeto.  

O concurso encontra-se cabimentado pelo número sequencial 22718/2020. 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Manuel Soares e à semelhança da intervenção que já tinha feito, 

aquando da apreciação da empreitada de reabilitação e alteração do antigo edifício escolar em 

Casa da Juventude de Serpa, no artigo 30.º n.º 2 sobre a caução, no seu entendimento, é algo 

que não deve ficar em aberto no Programa, deve ficar definido se a Câmara vai, ou não, exigir a 

caução, senão é uma incongruência, não definir a situação e depois enviar o anexo respeitante à 

caução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 36º, nº 1 

do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, 

alterado, aditado e republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua atual 

redação conjugado com o artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho: 

-Proceder à abertura de Concurso Público para a empreitada de requalificação da Rua 

das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa, nos termos dos artigos 38º e artigo 

19º, alínea b) do CCP; 

- Aprovar a Minuta do Anúncio, Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, nos 

termos da alínea c) do nº 1 e nº 2 do artigo 40º do CCP, conjugado com a competência 

prevista no nº 1, alínea f) do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que se 

anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta do respetivo Júri, que será 

composto pelos seguintes elementos: 
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Efetivos: 

Presidente – Maria José Rosa Moreira  

Vogal – António David Martinho Dias 

Vogal – Fernanda da Conceição Barradas  

Suplentes: 

Mariana Júlia Algarvio Duarte 

Nuno Miguel Carvalho Canhita  

 

 

14. Impostos e taxas municipais para 2021 – IMI, Derrama, Participação Variável no 

IRS e Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

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

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 4 do corrente mês de dezembro: 

 

1 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS  

1.1. Regime Geral: 

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, 

na sua atual redação, 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 colecta 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 
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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, ou prédios em ruínas, como tal definidos em diploma próprio ou 

de prédios urbanos parcialmente devolutos, incidindo o agravamento da taxa, no caso dos 

prédios não constituídos em propriedade horizontal, apenas sobre a parte do valor patrimonial 

tributário correspondente às partes devolutas. 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 - 2019 

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€ 

2017 836 922,80€ 66 002,18€ 770 920,62€ 

2018 835 039,86€ 66 871,58€ 768 169,28€ 

2019 810 924,16€ 65 114,13€ 745 810,03€ 

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

inhttps://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/municipios/inffin/pesquisar) 

Prédios Urbanos 2019 

 
Coleta (em euros) Nº de prédios 

Total prédios urbanos isentos (isenção total) 2901 ------ ------- 

Total Prédios urbanos não isentos 11730   

  Até 99,99 9208 

100,00 a 199,99 1688 

200,00 a 299,99 619 

https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/municipios/inffin/pesquisar
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300,00 a 399,99 116 

400,00 a 499,99 46 

500,00 a 599,99 17 

600,00 a 699,99 11 

700,00 a 799,99 2 

800,00 a 899,99 4 

900,00 a 999,99 6 

1 000,00 a 1999,99 10 

2 000,00 a 2999,99 3 

Total Prédios urbanos 14631   

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Imposto Municipal sobre imóveis / Consultar Liquidação) 

 

Prédios Rústicos 2019 

    Coleta (em euros) Nº de prédios 

Total prédios rústicos isentos (isenção total) 4885  --------   -------- 

Total prédios rústicos não isentos 14345     

  0 a 0,99 10127 

1 a 4,99 3180 

5 a 99,99 989 

100 a 199,99 34 

200 a 299,99 7 

300 a 399,99 6 

400 a 499,99 1 

500 a 599,99 1 

Total prédios rústicos 19230     

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Imposto Municipal sobre imóveis / Consultar Liquidação) 

 

1.2. Apoio ao Movimento Associativo 

Pela Informação Interna 11626, foi proposta pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto 

e Juventude, a redução de 50% do valor doImposto Municipal Sobre Imóveis (IMI), às entidades 

proprietárias de imóveis, registadas no Conselho Municipal do Movimento Associativo, bem 

como às IPSS do concelho de Serpa.  

Mais esclarece que de isenção recai sobre um único edifício propriedade das referidas 

associações e instituições. 
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De acordo com o artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à 

Assembleia Municipal, sob proposta da câmara municipal “aprovar as taxas do município e fixar 

o respetivo valor”; 

De acordo com o artigo 8º, n.º 2, alínea d), do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, compete ainda à Assembleia Municipal 

aprovar “as isenções e sua fundamentação”. 

 

2. DERRAMA:  

De harmonia com o disposto no artigo 18º, n.º 1, 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 uma derrama, de duração anual e que vigora até nova 

deliberação, 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”. 

Ainda de harmonia com os números 22 a 24, do mesmo dispositivo, a assembleia municipal 

pode deliberar a criação de isenções ou de taxas reduzidas de derrama, mediante a aprovação 

de Regulamento atendendo aos seguintes critérios:  

a) Volume de negócios das empresas beneficiárias;  

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

c) Criação de emprego no município.  

Até à aprovação do regulamento referido no número anterior, 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 (euro) 150 000.  

As deliberações acima referidas devem ser comunicadas por via eletrónica pela Câmara 

Municipal à Autoridade Tributária até ao dia 31 de dezembro do respetivo período de tributação. 

Se a comunicação for remetida para além do prazo estabelecido, a liquidação e cobrança da 

derrama são efetuadas com base na taxa e benefícios fiscais que estiverem em vigor à data. 

Considerando que o lucro tributável médio das empresas com volume de negócios inferior a 

150 000,00€, nos últimos três anos disponíveis, é de 1 464 772,00€, pode-se estimar o valor 

médio anual de derrama não liquidada nos 21 971,58€ (1,5% do lucro tributável). 

 

Dados estatísticos: 

 

Volume de Negócios 
2019 2018 2017 

Lucro Tribut. Derr. Liquid. Lucro Tribut. Derr. Liquid. Lucro Tribut. Derr. Liquid. 

Menor 150k s/anexo A M22 1.794.033,80  1.316.186,10  

 

1.284.096,71    

Maior 150k s/anexo A M22 5.305.394,09  6.054.755,73  

 

7.873.006,08    
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Maior 150k c/anexo A M22 1.425.768,02  1.519.833,28  

 

3.528.824,89    

Total (VN maior 150k) 6.731.162,11 a) 7.574.589,01  103.448,73 11.401.830,97  166.148,71 

TOTAL (absoluto) 8.525.195.91  8.890.775,11    12.685.927,68    

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

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/main.jsp?body=/taxasIMI/infoIRCLucroMun.jsp) 

a) Informação indisponível. Apesar do sitio da Autoridade Tributária esclarecer que seria 

informação “a disponibilizar até final de setembro”, à corrente data, tal ainda não se verifica. 

 

3. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS:  

De harmonia com o disposto no artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais, “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”. 

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 deliberação ou de comunicação o município tem direito a uma 

participação de 5 % no IRS. 

 

4. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM:  

De acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 106º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (Lei 

das Comunicações Eletrónicas) “os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e 

atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem 

redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios 

público e privado municipal podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de 

direitos de passagem (TMDP) e à remuneração prevista no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de 

maio, pela utilização de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

eletrónicas que pertençam ao domínio público ou privativo das autarquias locais”. 

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

princípios:  

a) A taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) é determinada com base na aplicação 

de um percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes 

e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os 

clientes finais do correspondente município;  

b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até 

ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode 

ultrapassar os 0,25 %. 

Por força da 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 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/main.jsp?body=/taxasIMI/infoIRCLucroMun.jsp
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que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo 

são as responsáveis pelo seu pagamento”. 

 

Dados estatísticos: 

Evolução da Receita TMDP – Ano 2017, 2018 e 2019 

Ano Exercício Total 

2017 4 937,92€ 

2018 2 955,53€ 

2019 3 726,89€ 

 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (Distrito de Beja) – Ano 2018, 2019 e 2020 

Município 2018 2019 2020 

Aljustrel Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Almodôvar 0,25% 0,25% 0,25% 

Alvito 0,25% Não está lançado Não está lançado 

Barrancos Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Beja Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Castro Verde Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Cuba Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

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

Mértola Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Moura Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

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

Ourique Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Serpa 0,25% 0,25% 0,25% 

Vidigueira Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

(Fonte: ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações) 

 

Em face ao exposto, e de acordo com: 

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

Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro; 

- O artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, conjugado com o artigo 8º, n.º 2, alínea d), 

do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 

dezembro; 

- 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; 
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- 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 n.º 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. 1. IMI – Imposto Municipal sobre Imoveis 

- Prédios urbanos: fixação da taxa de 0,3% 

- 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 

 

Justificação:  

Como estratégia para a redução gradual e universal dos encargos fiscais no concelho de 

Serpa, a partir do ano de 2016 começou progressivamente a ser efetuada uma redução do IMI, 

passando de 0,35% para 0,34% em 2016, para 0,32% em 2017, para 0,31% em 2018. A partir 

de 2019 a taxa passou a ter uma redução de 0.30, correspondendo ao limite mínimo previsto na 

lei, valor que se propõe manter para 2021.  

  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.  

 

1. 2. IMI – Apoio ao Movimento Associativo e Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (IPSS) 

- Redução de 50% para um imóvel pertencente às Associações registadas no 

Conselho Municipal do Movimento Associativo, bem como às IPSS do concelho de Serpa.  

 

Justificação: 

A proposta surge na sequência das medidas já adotadas de apoio ao movimento 

associativo e às IPSS do concelho de Serpa, enquanto reconhecimento do relevante trabalho 

desenvolvido e medida de redução das despesas associadas ao respetivo património imóvel, 

colocado ao serviço da população. 



Ata n.º 25/2020 – Reunião de 9 de dezembro 

 

 32 

 

2.Derrama:  

- Sujeitos passivos cujo volume de negócios não ultrapasse os 150.000 euros – 

0% 

- Sujeitos passivos cujo volume de negócios seja superior a 150.000 euros – 

1,5% 

 Justificação:  

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). 

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) 

- Manutenção do valor da participação variável no IRS de 5% 

Justificação: 

Mantém-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, para o ano de 2021, 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. 

  

 

 Deliberação 

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; 

- O artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, conjugado com o artigo 8º, n.º 2, alínea d), do 

Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 

dezembro; 
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- 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 n.º 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: 

 

1. 1. IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS e quatro 

votos a favor dos eleitos da CDU, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a seguinte 

proposta para o Imposto Municipal sobre Imóveis: 

 

- Prédios urbanos: fixação da taxa de 0,3% 

- 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 

 

 

1. 2. IMI – Apoio ao Movimento Associativo e Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (IPSS) 

- Redução de 50% para um imóvel pertencente às Associações registadas no 

Conselho Municipal do Movimento Associativo, bem como às IPSS do concelho de Serpa.  

 
 

2.DERRAMA: 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS e quatro 

votos a favor dos eleitos da CDU, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a seguinte 

proposta para a derrama: 

- Sujeitos passivos cujo volume de negócios não ultrapasse os 150.000 euros – 

0% 

- Sujeitos passivos cujo volume de negócios seja superior a 150.000 euros – 

1,5% 
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3. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS  

SINGULARES (IRS) 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS e quatro 

votos a favor dos eleitos da CDU, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de 

manutenção do valor da participação variável no IRS de 5% 

 

  

4.TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, que seja 

aprovada, para o ano de 2021, 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. 
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15. Proposta de alteração anual de tarifário de abastecimento de água, águas 

residuais e resíduos urbanos 

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

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 4 do corrente mês de dezembro: 

 

«1 - De harmonia com o disposto nos artigos 47º e 54º, do Regulamento Municipal de Gestão de 

Resíduos Urbanos de Serpa, compete à Câmara Municipal de Serpa fixar anualmente o valor 

das tarifas de acordo com a estrutura tarifária constante do referido regulamento. 

2 – De harmonia com o disposto nos artigos 12º, 72º e 82º, do Regulamento Municipal de 

Abastecimento de Água do Município de Serpa, compete à Câmara Municipal promover a 

atualização anual do valor nominal das tarifas através da utilização do Índice Harmonizado de 

Preços nos Consumidor. 

3 – De harmonia com o disposto nos artigos 46º e 56º, do Regulamento Municipal de Águas 

Residuais de Serpa, compete à Câmara Municipal atualizar anualmente o valor nominal das 

tarifas utilizando a taxa de variação do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor. 

4 - A alteração anual do Tarifário de Abastecimento de Água, Águas Residuais e Resíduos 

Urbanos deve ser aprovada até ao final do ano a que respeite para produzir efeitos a partir de 

janeiro. 

5 - A informação sobre a alteração dos tarifários acompanha a primeira fatura subsequente à sua 

aprovação, a qual tem de ser comunicada aos utilizadores antes da entrada em vigor do novo 

tarifário. 

6 - De acordo com o ofício referência O-005449/2020, de 30/07/2020, da ERSAR, é 

recomendada a utilização da taxa de variação média anual do índice harmonizado de preços no 

consumidor (IHPC), conforme “Boletim Económico de junho 2020”, do Banco de Portugal, 

estimativa para 2020, no valor de 0,8%. 

7 – Ainda de acordo com o mesmo ofício, “os tarifários a aprovar devem permitir a recuperação 

tendencial dos custos decorrentes da provisão dos respetivos serviços prestados, operando num 

cenário de eficiência e tendo em atenção a necessidade de salvaguardar a acessibilidade 

económica aos serviços por parte dos utilizadores”. 

8 - De acordo com os dados disponibilizados pela ERSAR, as taxas de cobertura dos Serviço 

Municipais do Município de Serpa, em 2019, foram as seguintes: 

 

Serviço Taxa de Cobertura dos 

Gastos  

Taxa de Cobertura dos 

Gastos Totais por via Tarifária 

Abastecimento de Água 53,52% 52,908% 

Águas Residuais 44,77% 44,77% 

Gestão de Resíduos Urbanos 38,26% 36,89% 

 

9 – De harmonia com o disposto no Ponto 25º, alínea c), do Regulamento Tarifário, a tarifa 

variável do saneamento deve corresponder a 80% da tarifa de água, “mas considerando que 
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esse 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”. 

 

10 – Em face de quanto antecede é proposta a alteração do tarifário em vigor, de acordo com os 

seguintes critérios: 

a) A alteração geral das tarifas fixas do Abastecimento de Água, Águas Residuais e Resíduos 

Urbanos, de acordo com a taxa de 0,8%; 

b) A alteração geral das tarifas variáveis do Abastecimento de Água e recolha de Resíduos 

Urbanos, de acordo com a mesma taxa de 0,8%; 

c) A alteração extraordinária das tarifas variáveis das águas residuais, para que, no ano de 

2021, correspondam a 80% da tarifa variável de água, conforme determinado no citado 

Ponto 25, alínea c), do Regulamento Tarifário. 

d) A manutenção das taxas previstas para o sistema de recolha porta a porta; 

11 - Por ultimo, importa ainda referir que, por imposição legal, aos valores infra indicados 

acrescem as taxas de recursos hídricos e de gestão de resíduos, que revertem a favor do 

Estado.» 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte alteração ao tarifário de 

abastecimento de água, águas residuais e resíduos urbanos, para o ano de 2021: 

 

ÁGUA 

Consumidores Domésticos 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  
Calibre <= 25 mm 

                                           
1,3793     

    Calibre > 25mm 
                                           

2,7587     

  - Tarifa Variável 

  
0 a 5 m3 

                                           
0,4207     

  
6 a 15 m3 

                                           
0,8414     

  
16 a 25 m3 

                                           
1,6009     

    > 25 m3 
                                           

4,4404     

Consumidores Não-Domésticos 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  
Calibre <= 25 mm 

                                           
2,7587     

    Calibre > 25mm                                            
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5,5175     

  - Tarifa Variável 

  
1 a 50 m3 

                                           
1,6009     

    > 50 m3 
                                           

1,1102     

        

Tarifário Social Doméstico 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Isento 
 

  - Tarifa Variável 

  
0 a 5 m3 

                                           
0,4207     

  
6 a 15 m3 

                                           
0,8414     

  
16 a 25 m3 

                                           
1,6009     

    > 25 m3 
                                           

4,4404     

Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Isento 
 

  - Tarifa Variável 

  
1 a 50 m3 

                                           
1,2315     

    > 50 m3 
                                           

0,8540     

 
  

  

 
 
 
 
  

  

ÁGUAS RESIDUAIS 

Consumidores Domésticos 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Único 
                                           

1,1035     

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

(numero inteiro por defeito)] 

  
0 a 5 m3 0,3366 

  
6 a 15 m3 0,6731 
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16 a 25 m3 1,2807 

    > 25 m3 3,5524 

Consumidores Não-Domésticos 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Único 
                                           

2,2070     

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

(número inteiro por defeito)] 

  
1 a 50 m3 1,2807 

    > 50 m3 0,8882 

Tarifário Social Doméstico 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Isento 
 

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

(numero inteiro por defeito)] 

  
0 a 5 m3 0,3366 

  
6 a 15 m3 0,6731 

  
16 a 25 m3 1,2807 

    > 25 m3 3,5524 

Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Isento 
 

  - Tarifa Variável 

  
1 a 50 m3 0,9852 

    > 50 m3 0,6832 

        

RESIDUOS URBANOS 

Consumidores Domésticos 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Único 
                                           

1,1035     

  - Tarifa Variável (limite 25 m3 de água) 

    Único 
                                           

0,3507     

Consumidores Não-Domésticos 
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  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Único 
                                           

1,6552     

  - Tarifa Variável (limite 50 m3 de água) 

    Único 
                                           

0,3507     

Tarifário Social Doméstico 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Isento 
 

  - Tarifa Variável (limite 25 m3 de água) 

    Único 
                                           

0,3507     

Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Isento 
 

  - Tarifa Variável (limite 50 m3 de água) 

    Único 
                                           

0,3507     

Consumidores Projeto PAYT / PAP 

  - Tarifa Variável 

  
Saco Pequeno 

                                           
0,3000     

    Saco Grande 
                                           

0,5000     

 
 

 

16. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival, 

artigo 8 secção SS1, Serpa – “Herdade da Fonte Corcho e Monte do Outeiro” – 

Requerente: Andreas Kurt Bernhard 

Sobre o pedido em epígrafe, foi analisada a informação, emitida pela Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, em 3 do corrente mês de dezembro.  

 

Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 8 SS1 de Salvador, 

para arranque de olival e posterior plantação.  

Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, 

na redação em vigor) 

 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris (predominante); 
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- Outros Espaços Agrícolas. 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Ecológica Nacional; 

- Reserva Agrícola Nacional; 

- Sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares isolados. 

 

Sem prejuízo das Servidões e Restrições de Utilidade Pública identificadas na Carta de 

Condicionantes, que devem ser objeto de parecer pelas entidades competentes, nomeadamente 

a CCDRA/APA, a Entidade Regional da Reserva Agrícola do Alentejo e o Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas, o pedido apresentado é considerado viável ao abrigo 

do estabelecido em PDM para a categoria de solos em causa.  

Nota: quer o pedido quer o parecer do Município, diz apenas respeito ao arranque de “olival”. 

 

Enquadramento nas Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso 

n.º 2361/2020, de 11 de fevereiro) 

O pedido enquadra-se nos procedimentos sujeitos a parecer vinculativo da Câmara Municipal de 

Serpa, conforme estabelecido no número 1 do artigo 2.º das Medidas Preventivas: 

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

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

área de intervenção superior a 1000 m2; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de 

ordenamento que impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo 

(efetivo e potencial), pelo que, o pedido é considerado viável. 

Face ao exposto, o Serviço de Ambiente propõe deferir o pedido. 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o 

pedido para arranque e posterior plantação de olival, no artigo 8 secção SS1, Serpa – “Herdade 

da Fonte Corcho e Monte do Outeiro”, requerido por Andreas Kurt Bernhard. --------------------------- 

 

 

17. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

17.1 . Grupo Parlamentar do PCP – Regime geral da gestão de resíduos  
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17.2. Grupo Parlamentar do PCP – Propostas de alteração do Orçamento de Estado 2021 
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18. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 229, referente ao 

dia 4 de dezembro de 2020, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.507.855,28 € (um milhão, 

quinhentos e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos) 

e174.364,79 € (centro e setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro euros e setenta e 

nove cêntimos) respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador António Mariano abordou o 

assunto relativo ao encerramento do posto dos CTT em Pias, cuja concessão terminou, 

propondo que a Câmara contacte as entidades competentes, no sentido de saber o 

prosseguimento deste assunto. 

Embora não seja uma competência da Câmara Municipal, fez ainda referência à situação das 

estradas que foram reparadas pela EDIA e cuja manutenção não está a ser feita. Esses 

caminhos têm cada vez mais trânsito, com circulação de viaturas pesadas e as bermas estão a 

degradar-se, o que se torna um problema de segurança para os transeuntes. Questiona se, a 

nível da CIMBAL, não se poderia tomar uma posição, para que a EDIA se responsabilizasse pela 

reparação dessas estradas, pois é necessário alertar para este problema, que é premente e se 

tiverem as autarquias que proceder a essa manutenção, deveriam mais tarde ser ressarcidas. 

 

O Sr. Presidente disse que a autarquia está a acompanhar a situação do encerramento do posto 

dos CTT e sobre as estradas, diz que têm as autarquias e a CIMBAL tentado resolver o assunto 

com a EDIA, embora não tenha existido uma posição formal sobre o assunto, estando 

inclusivamente a tentar a possibilidade de um financiamento. ----------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares questiona sobre o ponto de situação das negociações com as 

operadoras de telecomunicações sobre o processo de colocação da fibra ótica em Vila Verde de 

Ficalho, tendo o Sr. Presidente respondido que já lhe foi colocada essa questão por uma pessoa 

e o que se pode fazer é marcar uma reunião com as operadoras e essa pessoa e falar-se sobre 

o assunto, talvez agendando para janeiro. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público 

Não se registou a presença de público, na presente reunião da Câmara Municipal.  

 

 

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: 
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 Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para o ano de 2021 

 Locais para afixação de propaganda eleitoral – Eleição do Presidente da República 

 16.ª Alteração ao Orçamento e 6.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – 

Ratificação  

 17.ª Alteração ao Orçamento 

 Medidas no âmbito do Programa de Revitalização Económica do Concelho de Serpa 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Protocolo com a Associação Aldeia Nova – Associação de desenvolvimento Social – 

Reforço financeiro para apoio a crianças com necessidades especificas na 

educação pré-escolar 

 Grupo Coral Feminino Flores do Chança – Proposta de apoio 

 Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa – 

Correção material 

 Reconhecimento de nome de rua (Rua do Carril, em Vila Nova de S.Bento) 

 Destaque de parcela do prédio sito na Rua das Bicas, n.º 1-A, em Pias – 

Requerente: Maria Helena dos Santos Torrinha Lourenço 

 Titularidade do prédio sito na Rua do Hospital em Brinches (artigo 565) 

 Concurso Público 15/2020 - Empreitada de Requalificação da Rua das Portas de 

Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa  

 Impostos e taxas municipais para 2021 – IMI, Derrama, Participação Variável no IRS 

e Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

 Proposta de alteração anual de tarifário de abastecimento de água, águas residuais 

e resíduos urbanos 

 Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival, 

artigo 8 secção SS1, Serpa – “Herdade da Fonte Corcho e Monte do Outeiro” – 

Requerente: Andreas Kurt Bernhard 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H30 da qual, para 

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

artigo 16.º do Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões 

do Órgão Executivo, redigi e subscrevo. 

  O Presidente da Câmara            A Secretária 

                                                   

 

         

      ____________________________                 __________________________ 

 Tomé Alexandre Martins Pires                      Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 25/2020 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 9 de dezembro de 2020 
 

 

ANEXO 1 – 17.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal  

 

ANEXO 2– Concurso Público n.º 15/2020 - Empreitada de Requalificação da Rua das Portas de 

Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa – Peças do procedimento 


