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EDITAL N.º 65/GAEOM/2019 
  
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA, JOÃO FRANCISCO EFIGÉNIO PALMA, 
TORNA PÚBLICO, de harmonia com o artigo 56.º n.º 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as 
deliberações de eficácia externa, proferidas na sessão ordinária do Órgão Deliberativo, realizada no dia 28 
de novembro de 2019: 
 

 Opções do Plano 2020-2023 
Plano de Atividades 2020 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2020 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 
execução do orçamento para 2020 
Mapa de Pessoal de 2020 

Nos termos do artigo 25.º n.º 1 alínea a) do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia 
Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e coligação PSD/CDS e os votos a 
favor dos eleitos da CDU: 

- Aprovar o Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2020, 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, autorizar 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, delegar 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, aprovar o Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2020. 

 

 

 Medidas preventivas do Plano de Urbanização de Serpa – Prorrogação do prazo de vigência 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo das Medidas 

Preventivas do Plano de Urbanização de Serpa, por um ano.  
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 Impostos e taxas municipais – Ano de 2020 

 

1. IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS:  

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 8 votos contra do PS, 1 abstenção da coligação 

PSD/CDS e 16 votos a favor da CDU, aprovar a seguinte proposta da Câmara Municipal relativa ao Imposto 

Municipal sobre Imóveis, para o ano de 2020: 

- 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 

 

 

2.       DERRAMA: 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 9 votos contra do PS e coligação PSD/CDS e 16 votos 

a favor da CDU,  aprovar a seguinte proposta da Câmara Municipal 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% 

 

 

3.       PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS 

SINGULARES (IRS) 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 8 votos contra do PS, 1 abstenção da coligação 

PSD/CDS e 16 votos a favor da CDU, aprovar a proposta da Câmara Municipal para a manutenção do 

valor da participação variável no IRS de 5% 

 

 

4.       TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar para o ano de 2020, 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. 

 

 

 Projeto de Regulamento do Mercado Municipal de Serpa 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 241º da Constituição da 

República Portuguesa, tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e artigo 25º nº1 alínea 

g), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Regulamento do Mercado Municipal de Serpa. 
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 Projeto de Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 241º da Constituição da 

República Portuguesa, tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e artigo 25º nº1 alínea 

g), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Regulamento do Conselho Municipal do Movimento 

Associativo. 

 

  

 Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 241º da Constituição da 

República Portuguesa, tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e artigo 25º nº1 alínea 

g), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 

Associativo. 

 

 

 Proposta de abertura de procedimento concursal para provimento de cargo dirigente 

intermédio para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território – Proposta de 

designação do Júri 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 13º, n.º 1, da Lei n.º 49/2012, de 

29 de agosto e do artigo 24º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designar o júri do procedimento 

concursal para provimento, em regime de comissão de serviço, do cargo de Direção Intermédia de 2º grau 

da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, com a seguinte composição: 

 

- Presidente: Arq. Maria José Rosa Moreira, Chefe da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, da 

Câmara Municipal de Serpa; 

- 1º Vogal: Eng. Paulo António Dionísio Felizardo, Chefe da Divisão de Ambiente, Serviços Urbanos 

e Obras Municipais, da Câmara Municipal de Mértola; 

- 2º Vogal: Dr. Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, da Câmara Municipal de Serpa. 

 

 

 Protocolo de parceria para instalação/operação de postos de carregamento elétrico de 

viaturas 

De acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea p), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração do contrato de concessão com a 

“Códigos e Contudos, Unipessoal Lda”, para a instalação/operação de postos de carregamento elétrico de 

viaturas.  
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 Aquisição de serviços para auditoria externa às Contas do Município de Serpa - Anos de 

exercício 2019, 2020 e 2021 – Nomeação de auditor externo 

Nos termos do n.º 1 do artigo 77.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, nomear como auditor externo responsável pela certificação legal de contas, para o exercício 

dos anos de 2019, 2020 e 2021, a empresa MRG – Roberto, Graça e Associados, Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas.  

 

 

 Representantes da Assembleia Municipal para o mandato 2017-2021 (suplentes) 

 
REPRESENTANTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL 

De acordo com o estipulado na alínea e) do n.º 2 do artigo 157.º do D.L. n.º 202/2004, de 18 de agosto, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro (6ª versão), que estabelece o regime jurídico de 

conservação, fomento e exploração dos recursos cinegéticos, deve a Assembleia Municipal eleger o autarca 

de freguesia que irá integrar o Conselho Cinegético Municipal de Serpa, durante o mandato de 2017-2021.  

Os conselhos cinegéticos e da conservação da fauna municipais, designados, abreviadamente, por 

conselhos cinegéticos municipais, circunscrevem-se à área do concelho e são presididos pelo presidente da 

respetiva Câmara Municipal. São constituídos pelos seguintes vogais: 

a) Três representantes dos caçadores do concelho;  

b) Dois representantes dos agricultores do concelho; 

c)  Um representante das ZCT do concelho;  

d) Um representante das associações de defesa do ambiente existentes no concelho; 

e) Um autarca de freguesia a eleger em assembleia municipal; 

f) Um representante da DGRF sem direito a voto;  

g) Um representante do ICN, no caso da área do município abranger áreas classificadas, sem direito a 

voto.  

A composição de cada conselho é fixada por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas da 

agricultura e do desenvolvimento rural.  

A duração do mandato dos membros deste conselho é de quatro anos. 

Na sessão de novembro de 2017, foi eleito para este Conselho, com 26 votos a favor, como representante 

efetivo, o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, Bento José Santana Godinho.  

 

Foi eleito com 25 votos a favor, como representante suplente, o Presidente da União de Freguesias 

de Serpa (Salvador e Santa Marai), José António Malveiro Monteiro. 

 
REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES  

O representante eleito participa nos Congressos da ANMP, que são bienais e poderá participar também 
noutros eventos realizados pela ANMP durante o corrente mandato.  
Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º dos estatutos da ANMP, participam nos Congressos: o Presidente da 
Câmara Municipal, ou seu substituto, o Presidente da Assembleia Municipal, ou seu substituto e um 
Presidente de Junta de Freguesia eleito em Assembleia Municipal.  
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Em novembro de 2017, foi eleito com 26 votos a favor, como representante efetivo, o Presidente da Junta 
de Freguesia de Brinches, António Lúcio Franco Travessa.  
 
Foi eleito com 25 votos a favor, como representante suplente, o Presidente da Junta de Freguesia de 

Pias, António Fernando Limpo Moita. 

 
 
REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

O regulamento do Conselho Municipal de Educação, elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.º 7/2003, de 
15 de janeiro, foi aprovado na sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 26 de fevereiro de 2003, e a 
alteração ao artigo 4.º foi aprovada na sessão de 29 de setembro desse mesmo ano.  
De acordo com o disposto no artigo 4.º n.º 1 alínea p) do referido regulamento, deverá proceder-se à eleição 
do Presidente de Junta de Freguesia para integrar o Conselho Municipal de Educação, durante o atual 
mandato autárquico.  
Na sessão de 23 de novembro de 2017, foi eleita com 26 votos a favor, a Presidente da União de 
Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, Maria Manuela Martins Valente Pica.  
 
Foi eleito com 25 votos a favor, como representante suplente, o Presidente da Junta de Freguesia de 

Brinches, António Lúcio Franco Travessa.  

 
 
REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA 
INCÊNDIOS 

As Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) são centros de coordenação e 
ação local de âmbito municipal, a funcionar sob a coordenação do Presidente da Câmara Municipal. Têm 
como missão coordenar, a nível local, as ações de defesa da floresta contra incêndios florestais e promover 
a sua execução.  
Em reunião realizada no dia 27 de abril de 2005, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, iniciar o 
processo de constituição da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, tendo a mesma 
sido constituída em 24 de maio desse ano.  
 
As comissões municipais têm a seguinte composição: 
a) O presidente da câmara municipal ou seu representante, que preside; 
b) Um presidente de junta de freguesia designado pela respetiva assembleia municipal; 
c) Um representante da Autoridade Florestal Nacional; 
d) Um representante do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P., nos concelhos que 
integram áreas protegidas; 
e) O comandante operacional municipal; 
f) Um representante da Guarda Nacional Republicana; 
g) Um representante da Polícia de Segurança Pública, se esta estiver representada no município; 
h) Um representante das organizações de produtores florestais; 
i) Outras entidades e personalidades, a convite do presidente da câmara municipal. 
 
Foi eleito em novembro de 2017, com 26 votos a favor, como elemento efetivo, o Presidente da União de 
Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), José António Malveiro Monteiro. 
 

Foi eleito com 25 votos a favor, como representante suplente, a Presidente da União de Freguesias 

de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, Maria Manuela Martins Valente Pica. 
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REPRESENTANTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

O Conselho Municipal do Movimento Associativo (CMMA) é uma entidade de âmbito municipal, com funções 
de natureza consultiva, criado para que exista um maior envolvimento e participação do movimento 
associativo na definição dos planos de intervenção municipais na área cultural, desportiva e recreativa.  
Em setembro de 2017, foi eleita com 26 votos a favor, como elemento efetivo, a Segunda Secretária da 
Assembleia Municipal, Telma Cristina Cardoso Saião Silva.  
 
Foi eleito com 25 votos a favor, como representante suplente, Francisco Parelho Mira Galego. 

 
COMISSÃO DE UTENTES DA SAÚDE E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS DO CONCELHO DE SERPA 

No anterior mandato, cada bancada propôs um representante para a Comissão de Utentes da Saúde e 

Outros Serviços Públicos do Concelho de Serpa, a qual foi criada em 2012 e face ao início do novo 

mandato, coloca-se o assunto novamente à apreciação deste órgão.  

O Sr. Presidente da Assembleia sugeriu que, à semelhança do procedimento adotado no anterior mandato, 

cada bancada indique um representante para a Comissão de Utentes.  

 

Foram nomeados, por unanimidade, na sessão extraordinária de 23 de novembro de 2017, os seguintes 

representantes: 

- Francisco António Monteiro da Cruz (CDU) 

- João Manuel Pereira dos Santos (PS) 

- José António Aboim Madeira (PPD/PSD-CDS/PP) 

 

Mantendo o procedimento já adotado anteriormente, foram nomeados, por unanimidade, os 

seguintes representantes suplentes, para a Comissão de Utentes da Saúde e Outros Serviços 

Públicos do Concelho de Serpa: 

 

- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU) 

- João Francisco dos Santos Batista (PS) 

 

E, para constar, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos 

do costume.  

Serpa, 2 de dezembro de 2019 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 
 

JOÃO FRANCISCO EFIGÉNIO PALMA 


