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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 15 DE 

SETEMBRO DE 2017 

 

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e dezassete, reuniu ordinariamente o Órgão 

Deliberativo, pelas dezoito horas, na Sala de Sessões do edifício da Câmara Municipal, convocado 

de acordo com o artigo 27.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 1 do artigo 9.º e artigo 14º 

do Regimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRESENÇAS  

Nome 

Manuel Valente Romeiro, em substituição de Sara de Guadalupe 

Abraços Romão 

Paulo Alexandre Carvalho Pisco 

José Filipe Nogueira Estevens 

Manuel Pimenta Morgado Baiôa  

Henrique Jesus Robalo Vilallonga 

Telma Cristina Cardoso Saião Silva 

Elisabete Moreno Rebocho Teixeira 

José Miguel Martins Braga 

António Manuel Godinho Mariano 

Francisco António Monteiro da Cruz 

Ana Cristina Pereira Gomes Paixão 

Mário José Malveiro Apolinário 

Ângela Sabala Valadas 

Maria Lucrécia Mestre Fernandes Panazeite 

José Damião Torrão Félix 

Francisco Parelho Mira Galego 

João Pedro Belourico Serejo Marques, em substituição de Elisa dos 

Santos Almeida 

Manuel Francisco Carvalho Soares  

António Manuel Alves Barroso Carvalho Martinho 

Carla Milene Flores Serra 

António Lúcio Franco Travessa, Presidente da Junta de 
Freguesia de Brinches 

José Augusto Martins Moreira, Presidente da Junta de 
Freguesia de Pias 
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José António Monteiro, Presidente da União das Freguesias de 
Serpa (Salvador e Santa Maria) 

Maria Manuela Martins Valente, Presidente da União das 
Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

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

 
FALTAS 

Madalena Afonso Borralho 

 

Participação dos membros da Câmara Municipal 

De harmonia com o estipulado no artigo 48º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e artigo 20.º do Regimento, encontrava-se presente 

na sessão, a representar o Órgão Executivo, o Sr. Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins 

Pires e participaram também os Senhores Vereadores Carlos Alberto Bule Martins Alves, Daniel 

Abraços Veiga, Miguel Valadas, Noel Estevens Farinho, Maria Isabel Estevens e Paula Pais 

Soares ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi necessário completar a Mesa, tendo o lugar sido ocupado pelo Sr. Manuel Carvalho Soares, 
com o acordo de todos os membros. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

A ordem de trabalhos desta sessão é a seguinte, a qual foi distribuída por todos os eleitos, junto 

com a respetiva convocatória, nos termos do artigo 29.º n.º 1 alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro: 

 

1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

1.1 Apreciação e votação da ata n.º 3/2017 

1.2. Resumo do Expediente  

1.3. Intervenção dos membros da Assembleia Municipal  

 

2. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

2.1. Relatório da Atividade Municipal (artigo 25.º n.º 2 alínea c) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) – Relatório n.º 4/2017 

2.2.  Plano de Urbanização de Serpa – Correção material (zonamento acústico) 

2.3. Proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa e revisão 

2.4. Aquisição de gasóleo rodoviário – Repartição de encargos  

2.5. Terceira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal  

2.6. Segunda revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e terceira revisão ao Orçamento  

2.7. Apoio financeiro na requalificação de edifícios das freguesias  
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2.8. Repartição de encargos relativa a contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma 

da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a IP Património 

– Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  

2.9. Pedido de autorização à celebração de contrato de subconcessão de uso privativo da 

plataforma da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a 

IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  

 

3. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”  

 

 

1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

Nos termos da alínea j) do artigo 5.º do Regimento, o Sr. Presidente da Mesa informou que se 

encontram justificadas as seguintes faltas: 

 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

ELISA DOS SANTOS ALMEIDA, por 
motivos profissionais 

Substituída por João Pedro Serejo Marques 

MADALENA AFONSO BORRALHO, por 
motivos pessoais  

Pediu justificação de falta, mas não pediu 
substituição 

SARA ABRAÇOS ROMÃO, por 
impedimentos de ordem familiar, 
encontra-se ausente do concelho 

Substituída por Manuel Valente Romeiro 

 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA n.º 3/2017 

Nos termos do artigo 17.º, n.º 2 alínea a) do Regimento da Assembleia e artigo 57.º n.º 2 da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi colocada à aprovação a ata n.º 3/2017, respeitante à sessão 

ordinária realizada no dia 29 de junho de 2017, a qual foi previamente enviada a todos os eleitos.  

A ata foi aprovada, com a abstenções dos eleitos que não participaram na referida sessão. ------- 

 
 

1.2. RESUMO DO EXPEDIENTE 

Junto com a ordem de trabalhos, foi distribuído a todos os membros, um resumo do expediente 

(recebido e expedido) da Assembleia Municipal, o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante e designado como ANEXO 1.  

 

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 17.º do Regimento, o Sr. Presidente da Mesa abriu um 

período destinado a intervenções sobre este assunto e informou que poderão consultar a 

correspondência e obter fotocópias. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Foi também distribuído por todos os membros, uma cópia das atas das reuniões da Câmara 

Municipal realizadas nos dias 14 e 28 de junho, 12 e 26 de julho, 9 e 23 de agosto, após a sua 

aprovação, de harmonia com o disposto no artigo 35.º n.º 1 alínea x) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Não se registaram intervenções sobre o assunto. -------------------------------------------------------------- 

 

  

1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Começou por intervir o Sr. Manuel Soares para abordar um assunto que tinha ficado pendente de 

resposta da última sessão da Assembleia Municipal e que tem a ver com a revisão ao Orçamento 

da Câmara Municipal e cuja resposta continua a aguardar. ------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que solicitou informação aos respetivos serviços, e assim que obtiver 

a resposta, será a mesma comunicada a todos os eleitos por email. --------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. José Monteiro, Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria) para solicitar esclarecimentos sobre algumas questões, sendo a primeira a situação do 

corte das árvores, dado que se aproxima o outono e há dois anos que as mesmas não se cortam 

na Estrada de S.Brás e os candeeiros já estão tapados com as pernadas das arvores.  

Em 19 de maio de 2016, o edifício sito no largo de Salvador foi vendido por 95.000 euros, tendo o 

Sr. Presidente dito numa das reuniões com a União de Freguesias, que essa verba seria aplicada 

no arranjo do Largo de Salvador. Pergunta quando se irão realizar essas obras. 

Congratula-se por já se ter iniciado a obra da Rua da Ladeira, mas refere que ficou preocupado 

com a calendarização que viu no quadro de requalificação das ruas do concelho de Serpa, previsto 

para 2017 e 2018. A União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo tem orçado 

para arranjo de ruas, o valor de 360.992,00 euros; Vila Verde de Ficalho com 149.677 euros; Pias 

com 150.000 e Brinches com 48.000 e a sede do concelho com 89.660 euros, que é a única rua 

que em quatro anos está prevista ser intervencionada. Solicita que, quando for elaborado o 

próximo plano de atividades, se tivesse em conta o estado degradante em que a Rua das 

Amendoeiras se encontra nesta cidade. 

Quanto ao Largo de Salvador, faz a leitura de um ofício, de fevereiro de 2006, enviado pela União 

de Freguesias à Câmara Municipal em que se solicitava a requalificação do Largo de Salvador, 

Largo 5 de Outubro e Largo do Corro e em Santa Iria, a zona denominada Sitio da Hortinha. 

Reafirma a necessidade e urgência na reparação do Largo de Salvador, pela quantidade de 

trânsito, estacionamento mal delineado, a calçada irregular e com pouca iluminação. -------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder que, em relação ao corte de árvores está a 

ser feita na zona da Cruz Nova, passando depois para o Largo do Rossio e passaremos por outras 

zonas da cidade, nomeadamente a Estrada de S.Brás. Sobre o edifício que foi vendido no Largo 

de Salvador, a verba obtida com essa venda, será para apoiar a requalificação daquele espaço, 

sendo que, essa obra não está iniciada, mas já foi contemplada numa candidatura, na área da 
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mobilidade, que está aprovada e num futuro próximo será intervencionada. Há um financiamento 

de cerca de 270.000 euros e tudo indica que a intervenção nesse largo terá um custo mais elevado, 

e será compensada com essa verba, pelo qual foi vendido o imóvel.  

Além dessa intervenção, está também incluído o Largo do Corro e o Largo 25 de Abril, a Rua das 

Portas de Beja e Rua dos Fidalgos e esta informação é pública, já foi prestada aquando da 

aprovação das candidaturas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção da Srª Vereadora Isabel Estevens, após autorização dos eleitos da 

Assembleia e do Sr. Presidente da Câmara, conforme previsto no Regimento. Começou por dizer 

que solicitou esta intervenção, porque entende que as palavras são necessárias para dizer o que 

é de bom, o que é de sugerir e o que é de melhorar. Da sua parte, não podia deixar de estar 

presente na última sessão da Assembleia em que está na qualidade de vereadora, sem apresentar 

alguns agradecimentos. Diz que há oito anos atrás, foi contatada por uma coligação que depositou 

em si, confiança e acreditou em si para um trabalho com honestidade e competência neste 

concelho. Deve-lhes um “muito obrigada”, por terem depositado em si essa confiança e terem 

permitido que ao fim de oito anos, melhor conhecesse e amasse este concelho, as pessoas, 

porque de facto, aquilo que nos deve mover numa missão de autarquia e de causa tão nobre, são 

as pessoas, e fica totalmente reconhecida. Aos caríssimos que fizeram parte dos executivos com 

quem privou durante oito anos, igualmente o seu abraço, foram muitas horas, foi muita dedicação, 

mas foi em nome dum concelho e das pessoas. Termina a sua intervenção, agradecendo a todos 

os presentes, com quem privou e tanto gostou de trabalhar. ------------------------------------------------- 

 

2. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

 

2.1. Relatório da atividade municipal – Relatório n.º 4/2017 

De acordo com o estipulado no artigo 25.º n.º 2 alínea c) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi colocado para apreciação, o Relatório n.º 4/2017, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  

Consta de pasta anexa à presente ata o referido Relatório, dela fazendo parte integrante (ANEXO 

2). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se verificaram intervenções sobre este assunto. --------------------------------------------------------- 

 

2.2. Plano de Urbanização de Serpa – Correção material (zonamento acústico) 

Procedeu-se à análise da seguinte deliberação, proferida na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 28 de junho do corrente ano:   

 

«A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o Plano de Urbanização de Serpa 

deverá ser objeto de uma correção material devido à incongruência que se verifica entre as Plantas de 

Zonamento e as Plantas de Zonamento Acústico. 

Verificou-se que alguns dos Espaços de Atividades Económicas Consolidados foram erradamente 

classificados no Zonamento Acústico (Ln e Lden) como Zonas Sensíveis e Zonas Mistas. 
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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. 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 

122.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, proceder à correção das plantas de Zonamento Acústico, 

conforme peças gráficas que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante:  

- Zonamento Acústico em vigor; 

- Correções Propostas ao Zonamento Acústico; 

 - Zonamento Acústico - Plantas Finais.» --------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento das correções efetuadas nas plantas de zonamento 

acústico, respeitantes ao Plano de Urbanização de Serpa, conforme plantas distribuídas por todos 

os eleitos e que constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------- 

 

 

2.3. Proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa e revisão 

Foi analisada a seguinte deliberação do Órgão Executivo, proferida na reunião realizada no dia 9 

de agosto do corrente ano:  

 

«Proposta de Suspensão Parcial do PU de Serpa e Revisão 

Foi analisada uma informação elaborada pelos serviços da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datada de 20 de julho do corrente ano, que abaixo se transcreve: 

1. «Enquadramento 

O Plano de Urbanização da Cidade de Serpa (PUS) foi publicado pelo Aviso n.º 17228/2012, de 27 de 

dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 321/2013, de 12 de março e objeto de alteração 

por adaptação e republicação conforme Aviso n.º 6890/2015 publicado no Diário da República, 2.ª série de 

19 de junho. 

 

A suspensão de planos municipais está prevista na alínea b) do n.º1 do artigo 126.º do RJIGT1, por 

deliberação da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, quando se verifiquem 

circunstâncias excecionais resultantes de alteração significativa das perspetivas de desenvolvimento 

económico e social local ou de situações de fragilidade ambiental incompatíveis com a concretização das 

opções estabelecidas no plano. 

 

A suspensão, nos termos do n.º 7 do mesmo artigo, implica obrigatoriamente o estabelecimento de medidas 

preventivas e a abertura de procedimento de elaboração, revisão ou alteração de plano (os anexos 1, 2 e 

3 referem-se exclusivamente ao procedimento de revisão) intermunicipal ou municipal para a área em 

causa, em conformidade com a deliberação tomada. 

 

                                                           
1 Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio. RJIGT - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(designação genérica do diploma). 
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A proposta de suspensão está relacionada com uma alteração significativa das perspetivas de 

desenvolvimento económico local, incompatíveis com as opções do plano em substância e horizonte 

temporal. 

   

Desde 2011 houve um significativo abrandamento de operações de loteamento, tendo-se verificado em 

2016 a apresentação de diversos pedidos e intenções, sendo do interesse do executivo/município que se 

concretizem. Contudo, as compensações em numerário que resultam de alguns parâmetros de cedência 

para espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva têm-se constituído, entre outras causas, como 

travões à concretização dos referidos pedidos/intenções.  

 

Por outro lado, constatou-se que a adutora do sistema de abastecimento de água da Horta dos Banhos, 

está cartografada na planta de condicionantes do PUS em local diferente do real. Esta circunstância tem 

implicações no potencial edificatório do solo disponível. 

 

De referir que o enveredar pelo procedimento de suspensão resulta de ser o único que apresenta um tempo 

de tramitação que permite compaginar os objetivos do PUS, designadamente os objetivos específicos 

estabelecidos nas alíneas a), c), e) do n.º 2 do art.º 2.º do regulamento do PUS, com as exigências da 

gestão urbanística. 

 

2. Objeto 

São objeto de suspensão: 

- O ponto 1 do artigo 52.º; 

- O ponto 1 do artigo 57.º do regulamento; 

- A área qualificada como espaço verde na Unidade de Execução 4, adjacente à Rua Che Guevara. 

 

3. Fundamentação. 

3.1.  

No regulamento do PUS, Titulo III (Uso do solo), Capitulo IX (Cedências), Artigo 52.º, é estabelecido que 

(ponto 1) “As cedências de áreas de terreno para espaços verdes de utilização coletiva e para 

equipamentos de utilização coletiva, fora dos espaços de atividades económicas propostos, são 

dimensionadas de acordo com o seguinte parâmetro: 63 m²/120 m² de área de construção para uso 

residencial, comercial, serviços e/ou turístico.” (para efeitos de exposição designa-se este parâmetro de 

número 1). 

Por outro lado, o Anexo IV do regulamento (cujo extrato se apresenta), no que respeita a cedências, 

estabelece a diferenciação entre moradia unifamiliar e habitação coletiva, sendo que no caso de habitação 

unifamiliar as cedências são calculas por fogo, não por área de construção (para efeitos de exposição 

designa-se este parâmetro de número 2). 
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Extrato do Anexo IV 

3.2.  

Estabelece também o regulamento no Titulo IV, Capitulo II, artigo 57.º relativamente à área de cedência 

média que (ponto 1) “O PU|Serpa estabelece como área de cedência média, que corresponde à área de 

cedência abstrata ou obrigação abstrata dos proprietários face às áreas de terreno destinadas a 

equipamentos e espaços verdes e de utilização coletiva integrados na área do plano, 75 m²/100 m² de área 

de construção.”2 (para efeitos de exposição designa-se este parâmetro de número 3). 

Os parâmetros de cedências estão associados à previsão da possibilidade de compensações conforme o 

ponto 3 e ponto 4 dos artigos 52.º e 57.º, respetivamente, a qual é concretizada no regulamento de taxas.  

O regulamento de taxas e outras receitas municipais foi publicado pelo Edital n.º 589/2010 no Diário da 

República, 2.ª série de 9 de junho. No artigo 59.º estabelece a “taxa de compensação em numerário pela 

não cedência de terrenos devida ao abrigo do disposto na Portaria 216-B/2008 de 03/03 e ou outra 

regulamentação, designadamente a fixada em Planos Municipais de Ordenamento do Território, no 

licenciamento ou comunicação prévia de Operações de Loteamento …” nos seguintes termos: 

 

 

                                                           
2 Acrescem os seguintes pontos: 

2. Aquando da pretensão de edificar, cada proprietário estabelece também uma área de cedência efetiva ou 
obrigação efetiva, resultante da sua proposta, que corresponde à cedência concreta de cada área a sujeitar a 
operação de loteamento/ obras de edificação, e deve respeitar os parâmetros estabelecidos pela legislação aplicável 
e ter aprovação camarária. 

3. Nas situações em que a área de cedência efetiva for superior à área de cedência média, o proprietário deve, 
aquando da pretensão de urbanizar, ser compensado de forma adequada pelo município e/ ou pelos demais 
proprietários. 

4. Nas situações em que a área de cedência efetiva for inferior à área de cedência média, o proprietário deve, aquando 
da pretensão de urbanizar, compensar de forma adequada o município e/ ou os demais proprietários. 
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Considerando a hipótese de um loteamento de 3 moradias unifamiliares sem lugar a cedências, com as 

caraterísticas que se apresentam: 

 
e a fórmula de calculo de compensação em numerário pela não cedência de terrenos obtêm-se os valores 
que se apresentam de seguida. 
 

 
O loteamento de 3 lotes estaria assim sujeito ao pagamento de uma taxa de compensação de: 
- 22.793,40€ nos termos do parâmetro n. º1; 
- 13.676,04€ nos termos do parâmetro n. º2; 
- 32.562,00 nos termos do parâmetro n. º3. 
 
Considerando cada lote isoladamente obtêm-se os seguintes valores: 

 
De notar que o parâmetro n. º2 é estabelecido com base na relação m2/fogo e por isso não difere entre os 

lotes na medida que se estabeleceu como afetação moradias unifamiliares. 

Em resultado do exposto, e no sentido de viabilizar eventuais pretensões urbanísticas no curto prazo e até 

à entrada em vigor da revisão do PUS, o razoável será reconduzir as diversas previsões de cedências ao 

estabelecido no anexo IV do regulamento do PUS. 

Lote área área máx.c.
L1 480 300
L2 245 160
L3 200 140

600

AC CL AC #VALOR!
600 0,525 315 482,4 0,15 315 22.793,40      par.1

0,75 450 482,4 0,15 450 32.562,00      par.3

evuc 28 84
euc 35 105

189 482,4 0,15 189 13.676,04      par.2

AC CL AC #VALOR!
300 0,525 157,5 482,4 0,15 157,5 11.396,70      par.1

0,75 225 482,4 0,15 225 16.281,00      par.3

160 0,525 84 482,4 0,15 84 6.078,24        par.1
0,75 120 482,4 0,15 120 8.683,20        par.3

140 0,525 73,5 482,4 0,15 73,5 5.318,46        par.1
0,75 105 482,4 0,15 105 7.597,80        par.3

evuc 28
euc 35

63 482,4 0,15 63 4.558,68        par.2
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Nesse sentido é proposta a suspensão do ponto 1 do artigo 52.º e ponto 1 do artigo 57.º. mantendo-se em 

vigor o estabelecido no anexo IV do PUS. 

 

3.3.  

O espaço verde em causa tem aproximadamente 8500 m2 e em termos de planta de zonamento do solo 

urbano está incluído na categoria “Espaço verde urbano proposto “. 

Relativamente à planta de condicionantes verifica-se que é atravessado por uma adutora do sistema de 

abastecimento de água, designada de adutora da Horta dos Banhos, estando a adutora cartografada 

atravessando exclusivamente a zona verde (imagem 1). 

 

 

 
Imagem 1 

No entanto, verificou-se posteriormente que a localização no terreno da adutora não corresponde ao 

traçado da planta de condicionantes. De facto, a adutora atravessa terrenos afetos ao uso de “Espaço 

residencial proposto RP4” (imagem 2). Esta situação diminui significativamente o potencial de edificação 

subjacente à área qualificada como espaço residencial proposto RP4. 

Por outro lado, é entendimento do executivo que a relocalização da adutora implica custos adicionais para 

o município e inconvenientes à população, traduzindo-se sempre na ocupação de espaço no mesmo ou 

noutro prédio.  

Face ao exposto, propõe-se a suspensão da qualificação para a área reservada para “Espaço verde urbano 

proposto “. A suspensão referida não afeta o definido em Plano Diretor Municipal que em Planta de 

Ordenamento Urbano não prevê qualquer espaço verde. 
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Imagem 2 

 
4. Medidas Preventivas 

Nos termos do n. º7 do artigo 126.º do RJIGT a suspensão implica o estabelecimento de medidas 

preventivas, as quais de acordo com o n. º4 do artigo 134.º podem consistir na proibição, na limitação ou 

na sujeição a parecer vinculativo de várias ações. Assim, para cumprimento ao previsto no RJIGT, abaixo 

são propostas Medidas Preventivas: 

 

Medidas Preventivas 

Artigo 1.º 

Âmbito territorial 

São estabelecidas medidas preventivas para a área do Plano de Urbanização da Cidade de Serpa objeto 

de suspensão: espaço verde proposto da Unidade de Execução 4, adjacente à Rua Che Guevara. 

Artigo 2.º 

Âmbito material 

1. As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, 

consistem na sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações: 

 

a) Operações de loteamento e obras de urbanização, de construção, de ampliação, de alteração e 

de reconstrução, com exceção das que sejam isentas de controlo administrativo prévio; 

 

b) Trabalhos de remodelação de terrenos; 

 

c) Obras de demolição de edificações existentes, exceto as que, por regulamento municipal possam 

ser dispensadas de controlo administrativo prévio; 
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d) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal 

 

2. A realização das ações previstas na alínea a) do número 1, ficam dependentes de parecer a emitir 

pela Câmara Municipal de Serpa e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Alentejo; 

3. A realização das ações previstas nas alíneas b), c) e d) do número 1, ficam dependentes de 

parecer a emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Artigo 3.º 

Âmbito temporal 

O prazo de vigência das medidas preventivas é de dois anos. 

 

Artigo 4.º 

Regime aplicável 

Às medidas preventivas estabelecidas neste regulamento administrativo, aplica -se o regime constante dos 

artigos 134.º, 136.º, 137.º, 138.º, 140.º, 141.º, 142.º, 143.º e 144.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial 

 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República.» 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores 

Noel Ricardo Estevens Farinho e Paula Jesus Godinho Pais Soares: 

 

1. Propor à Assembleia Municipal a aprovação da suspensão do Plano de Urbanização de Serpa nos 

termos apresentados (alínea b) do n. º1 do artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio); 

 

2. Propor à Assembleia Municipal a aprovação das Medidas Preventivas nos termos apresentados 

(n.º 7 do n. º1 do artigo 126.º e n.º 1 do artigo 137.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio); 

 

3. Deliberar o início do procedimento de Revisão do Plano de Urbanização de Serpa (n.º 1 do artigo 

76.º e alínea b) do n.º 2 do artigo 124.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio); 

 

4. Aprovar os Termos de Referência (anexo 1) para a Revisão do Plano de Urbanização de Serpa 

(n.º 3 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio); 

 

5. Definir um prazo de 30 (trinta) dias para a formulação de sugestões e para a apresentação de 

informações que possam ser consideradas relevantes no âmbito da revisão do Plano (n.º 2 do 

artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio); 
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6. Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal o Relatório de Avaliação de 

Necessidade de Revisão do Plano de Urbanização de Serpa (anexo 2), conforme n.º 2 do artigo 

202.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio; 

 

7. Deliberar a Isenção de Avaliação Ambiental em conformidade com os números 1 e 2 do artigo 78.º 

do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, e nos termos do anexo 3. 

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

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

Os Srs. Vereadores Noel Farinho e Paula Pais referem que compreendem as razões expostas 

para esta proposta de suspensão parcial do PU e revisão, e não colocam quaisquer problemas 

nem objeções, mas consideram que não se devem vincular, face ao término do mandato, por isso 

abstêm-se na votação do assunto.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anexo 1 - Termos de Referência da Revisão do Plano de Urbanização de Serpa 

1. Introdução  

O Plano de Urbanização da Cidade de Serpa (PUS) foi publicado pelo Aviso n.º 17228/2012, de 27 de 

dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 321/2013, de 12 de março e objeto de alteração 

por adaptação e republicação conforme Aviso n.º 6890/2015 publicado no Diário da República, 2.ª série de 

19 junho. 

Atualmente decorrem, simultaneamente, um processo de correção material às plantas de zonamento 

acústico e um processo de suspensão que, nos termos do n.º 7 do artigo 126.º do Regime Jurídico dos 

instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT, Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio) implica obrigatoriamente 

o estabelecimento de medidas preventivas e a abertura de procedimento de elaboração, revisão ou 

alteração de plano municipal para a área em causa. 

Por outro lado, a publicação da Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território 

e de urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio) e a entrada em vigor da alteração ao RJIGT efetuada pelo 

Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, veio estabelecer que: 

 

…os planos municipais ou intermunicipais devem, no prazo máximo de cinco anos após a entrada em vigor 

do presente decreto-lei, incluir as regras de classificação e qualificação previstas no presente decreto-lei, 

sob pena de suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter sido alteradas, não podendo, na 

área abrangida e enquanto durar a suspensão, haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que 

impliquem a ocupação, uso e transformação do solo. 

(n.º 2 do artigo 199.º) 

Face ao exposto, e ainda que os objetivos estratégicos fundamentais permaneçam inalterados na sua 

essência, é fundamental proceder à revisão do Plano de Urbanização da cidade de Serpa. 
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2. Enquadramento Legal  

O presente documento, a aprovar pela Câmara Municipal de Serpa para efeitos do n.º 3 do artigo 76. º do 

RJIGT, consubstancia os Termos de Referência para a Revisão Plano de Urbanização da Cidade de Serpa. 

 

3. Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial  

A Revisão do Plano de Urbanização de Serpa deverá tomar em consideração os seguintes instrumentos 

de gestão territorial: 

a) Plano Diretor Municipal de Serpa (publicado pelo Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro); 

b) Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa e (publicado pelo 

Aviso n.º 2218/2014, de 12 de fevereiro); 

c) Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 53/2010, de 2 de agosto, na atual redação). 

 

4. Enquadramento Territorial do Plano 

A área de intervenção do Plano é de 2245 ha (314 ha correspondem ao perímetro urbano e os restantes 

1931 ha ao Solo Rural complementar) na União de Freguesias de Salvador e Santa Maria. 

O Plano não integra a área objeto do Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade 

de Serpa. 

5. Objetivos Estratégicos fundamentais 

Sem prejuízo da identificação de outros objetivos ou vetores estratégicos, quer decorrente dos trabalhos 

de revisão quer do período de audiência prévia, abaixo estão identificados os principais objetivos 

estratégicos: 

a) consolidar Serpa como núcleo estruturante do sistema urbano 

regional;  

b) repercutir na organização espacial e funcional da cidade a qualidade do ambiente urbano e a 

valorização do sistema ecológico; 

c) promover a sustentabilidade urbana de Serpa; 

d) valorizar e potenciar o património arquitetónico, histórico-cultural e paisagístico; 

e) assegurar o desenvolvimento programado da cidade garantindo a coesão social, territorial, formal 

e funcional. 

 

6. Objetivos formais 

Incluir as regras de classificação e qualificação previstas no Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio. 

7. Avaliação Ambiental 

Tendo em conta que os objetivos estratégicos do Plano permanecem os mesmos, que a revisão vai incidir 

maioritariamente na classificação e qualificação previstas no Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, e 

ainda por não estarem previstos para a área de intervenção nenhum dos projetos referidos nos anexos I e 
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II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, considera que a revisão do Plano não implica efeitos 

significativos no ambiente, pelo que deverá isentar a revisão do Plano de Avaliação Ambiental. 

 

8. Conteúdo Material e Documental  

O conteúdo material e documental observará o disposto nos artigos 99.º e 100.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 

de 14 de maio, sem prejuízo dos elementos complementares que venham a ser definidos em caderno de 

encargos, ou ainda outros elementos que se revelem necessários para fundamentação do Plano. 

As peças gráficas do Plano deverão ser entregues nos seguintes moldes: 

a) Uma versão CAD vetorial; 

b) Uma versão SIG vetorial; 

c) Uma versão raster; 

d) Todas os ficheiros resultantes são obrigatoriamente georreferenciados nos sistemas de referência 

PT-TM06/ETRS89 e Hayford-Gauss Datum 73, Ponto Central; 

e) Uma versão final para publicação conforme regras da Direção Geral do Território à data da 

aprovação em Assembleia Municipal. 

 

9. Metodologia  

De acordo com os objetivos estabelecidos, a metodologia a adotar para a elaboração deverá privilegiar os 

seguintes aspetos:  

a) Articulação da equipa do PU com os diferentes serviços municipais, não só na fase de recolha 

de informação e atualização dos estudos analíticos, como durante a fase de elaboração da 

proposta;  

b) Envolvimento das diversas entidades a participar no processo de revisão do Plano; 

c) Promoção de um processo de concertação eficaz que garanta soluções com os vários atores 

em presença, num formato de planeamento que deve ser aberto e participado, pretendendo-

se que a revisão do Plano de Urbanização constitua uma oportunidade para se abrir o debate 

sobre o território em causa, na tentativa de obter uma visão integrada, concertada dos 

diversos atores que nele intervêm;  

d) Desenvolvimento de um sistema de informação geográfica estruturado, para permitir o acesso 

a bases de dados sólidas para a gestão urbanística quotidiana e posterior monitorização do 

plano. 

 

10. Faseamento e Prazo de Execução  

A Câmara Municipal de Serpa fixou um prazo máximo de 540 dias para a revisão do Plano de Urbanização 

da Cidade de Serpa, podendo, se necessário, ser reduzido em sede de caderno de encargos. 

Considera-se o desdobramento do processo em três fases:  

a) Elaboração da Proposta Preliminar do Plano – com 200 dias de prazo;  

b) Elaboração da Proposta do Plano – com 180 dias de prazo;  
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c) Elaboração da Versão Final do Plano – com 160 dias de prazo.  

Os prazos podem vir a ser alterados sem, contudo, aumentar o total global, medem-se em dias corridos, 

ficando unicamente suspensos em cada fase pelo período de obtenção de pareceres das entidades a 

consultar. 

Os períodos de suspensão da contagem do tempo não deverão ultrapassar mais que 60 dias por fase. 

 

11. Equipa do Plano  

O PU será elaborado obrigatoriamente por uma equipa técnica multidisciplinar adequada aos requisitos 

exigidos pelo plano em referência, assegurando a presença e intervenção de formações técnicas 

diversificadas, reconhecidamente válidas e aptas para tratar as diferentes valências que devem ser 

consideradas, e pelo menos as seguintes especialidades:  

a) Urbanismo e Planeamento;  

b) Arquitetura e Património;  

c) Sistemas de Informação Geográfica;  

d) Infraestruturas nas diversas especialidades; 

f) Trânsito e estacionamento; 

g) Paisagismo e Ambiente;  

h) Demografia e Equipamentos;  

i) Economia; 

j) Apoio Jurídico;  

A coordenação da equipe multidisciplinar será assegurada por um técnico, designado de entre os seus 

membros, com experiência profissional efetiva, na área do planeamento, de pelo menos 5 anos.  

 

12. Acompanhamento 

O acompanhamento da revisão do PU será assegurado por uma equipa liderada pelo responsável pela 

Divisão de Ordenamento do Território e Urbanismo, que integra ainda os responsáveis pelos diversos 

serviços municipais com atividade ligada aos domínios a tratar pelo plano, ou outros nomeados pela 

Câmara Municipal. 

 

13. Outras Condições e Indicações 

O adjudicatário cederá à Câmara Municipal de Serpa a propriedade dos trabalhos contratados, incluindo 

nomeadamente relatórios, desenhos, plantas e fotografias, que sobre eles terá direito de edição e 

reprodução, sendo salvaguardados os direitos de autor.  

O adjudicatário cederá à Câmara Municipal de Serpa 6 processos completos de cada fase do trabalho. 
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O adjudicatário fornecerá ainda 6 exemplares em suporte digital (CD), sendo as peças escritas processadas 

em MS Word e as peças desenhadas nos formatos DWG e feature class (ou shapefile como alternativa à 

feature class), georreferenciadas nos sistemas de referência identificados no ponto 8. 

 

 

Anexo 2 - Relatório de Avaliação de Necessidade de Revisão do Plano de Urbanização de Serpa (n.º 

2 do artigo 202.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio) 

O Plano de Urbanização da Cidade de Serpa (PUS) foi publicado pelo Aviso n.º 17228/2012, de 27 de 

dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 321/2013, de 12 de março e objeto de alteração 

por adaptação e republicação conforme Aviso n.º 6890/2015 publicado no Diário da República, 2.ª série de 

19 junho. 

Atualmente decorrem, simultaneamente, um processo de correção material às plantas de zonamento 

acústico e um processo de suspensão que, nos termos do n.º 7 do artigo 126.º do Regime Jurídico dos 

instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT, Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio) implica obrigatoriamente 

o estabelecimento de medidas preventivas e a abertura de procedimento de elaboração, revisão ou 

alteração de plano municipal para a área em causa. 

Por outro lado, a publicação da Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território 

e de urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio) e a entrada em vigor da alteração ao RJIGT efetuada pelo 

Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, veio estabelecer que: 

…os planos municipais ou intermunicipais devem, no prazo máximo de cinco anos após a entrada em vigor 

do presente decreto-lei, incluir as regras de classificação e qualificação previstas no presente decreto-lei, 

sob pena de suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter sido alteradas, não podendo, na 

área abrangida e enquanto durar a suspensão, haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que 

impliquem a ocupação, uso e transformação do solo. 

(n.º 2 do artigo 199.º) 

Face ao exposto, e ainda que os objetivos estratégicos fundamentais permaneçam inalterados na sua 

essência, é fundamental proceder à revisão do Plano de Urbanização da cidade de Serpa.  

 

Anexo 3 – Isenção de Avaliação Ambiental 

Tendo em conta que os objetivos estratégicos do Plano permanecem os mesmos, que a revisão vai incidir 

maioritariamente na classificação e qualificação previstas no Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, e 

ainda por não estarem previstos para a área de intervenção nenhum dos projetos referidos nos anexos I e 

II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio considera que a revisão do Plano não implica efeitos 

significativos no ambiente, pelo que não irá sujeitar a Revisão do Plano a Avaliação Ambiental. 
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Planta ortofotomapa localização UE4, identificação do espaço verde 
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            Planta ortofotomapa localização UE4, identificação do espaço verde 
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 Intervenções 

Na sequência do pedido de esclarecimento apresentado pelo Sr. Manuel Baiôa, o Sr. Presidente 

da Câmara começa por explicar que, numa zona de loteamento, conhecida como zona sul, tem 

uma adutora que foi tida em conta quando se fez o loteamento e supostamente passava pelo 

traçado indicado nas plantas, que faz a ligação entre a Horta dos Banhos e os reservatórios do 

Alto da Forca. Tendo em conta que, supostamente a adutora estava nesse traçado, o promotor do 

loteamento reservou para zona verde, implantação de um jardim. Mas quando o promotor do 

loteamento começou na fase dos projetos de execução, nomeadamente das infraestruturas, deu-

se conta que a localização da conduta, não era bem pelo sítio onde estava indicada, ou seja, no 

terreno, a conduta não está implantada no sítio que tinha sido definido para o espaço verde. Assim, 

pretende-se suspender o Plano de Urbanização na zona deste loteamento, o que permitir fazer 

vigorar as regras do PDM e assim, existe a possibilidade de o promotor fazer a alteração ao 

loteamento, alterando assim a zona verde, pois por cima da localização da adutora, não pode ficar 

qualquer construção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se o Sr. António Mariano para questionar se a alteração ao projeto não irá acarretar mais 

custos ao promotor do loteamento, tendo o Sr. Presidente respondido que terá que se encontrar 

uma solução, mas da parte do promotor não houve qualquer questão, até porque também existia 

mais uma adaptação que o promotor queria fazer, além de que os projetos de execução ainda 

estavam no inicio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio novamente o Sr. Manuel Baiôa para perguntar de quem foi a responsabilidade deste erro, 

tendo o Sr. Presidente respondido que a responsabilidade pode ser partilhada, pois por vezes 

quando se chega ao terreno, tem que se desviar um pouco a localização e depois nas telas finais 

não ficar completamente no sítio. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e os 
votos a favor dos eleitos da CDU e PSD: 
 

o Aprovar a suspensão do Plano de Urbanização de Serpa nos termos 
apresentados (alínea b) do n. º1 do artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 
14 de maio); 

 
o Aprovar as Medidas Preventivas nos termos apresentados (n.º 7 do n. º1 do 

artigo 126.º e n.º 1 do artigo 137.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio); 
 

o Iniciar o procedimento de Revisão do Plano de Urbanização de Serpa (n.º 1 
do artigo 76.º e alínea b) do n.º 2 do artigo 124.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 
de 14 de maio); 

 
o Aprovar os Termos de Referência (anexo 1) para a Revisão do Plano de 

Urbanização de Serpa (n.º 3 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 
de maio); 
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o Definir um prazo de 30 (trinta) dias para a formulação de sugestões e para a 

apresentação de informações que possam ser consideradas relevantes no 
âmbito da revisão do Plano (n.º 2 do artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 
de 14 de maio); 

 
o Aprovar o Relatório de Avaliação de Necessidade de Revisão do Plano de 

Urbanização de Serpa (anexo 2), conforme n.º 2 do artigo 202.º do Decreto-
Lei n.º 80/2015 de 14 de maio; 

 
o Isentar de Avaliação Ambiental, em conformidade com os números 1 e 2 do 

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, e nos termos do anexo 
3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2.4. Aquisição de gasóleo rodoviário – Repartição de encargos  

De acordo com a deliberação proferida na reunião realizada no dia 9 de agosto do corrente ano, 

a Camara Municipal apresentou a seguinte proposta: 

 

Aquisição de Gasóleo Rodoviário – Autorização de Repartição de Encargos  

De harmonia com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro1, adiante designado 

por LCPA, em complemento com o estipulado nos n.º 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de 

Junho, a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, deve ser conferida pelo Órgão 

Deliberativo.  

Essa autorização, ao abrigo do n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, regulamento 

da LCPA2, foi proferida em sessão da Assembleia Municipal de 22 de dezembro de 2016, aquando da 

aprovação das Grandes Opções do Plano – GOP. 

Atendendo que o compromisso plurianual, agora em apreço, é superior a € 99.759,58 e não está 

contemplada nas GOP, a devida autorização prévia deverá ser conferida pelo Órgão Deliberativo, em 

complemento com o estipulado no n.º 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de junho por 

inaplicabilidade do art.º. 6º, nº 3 da LCPA.  

Assim, considerando o procedimento para Aquisição de Gasóleo Rodoviário, de acordo com as disposições 

na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, artigo 24º ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 

do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter 

ao Órgão Deliberativo a autorização prévia da seguinte repartição de encargos: 

 

 Anos  Montante c/Iva  

2017 2.952€ 

2018 344.400€ 

2019 70.848€ 
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 Deliberação 

De acordo com alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e artigo 24º ambos da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a Assembleia 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a seguinte repartição de encargos, 

respeitante ao procedimento de aquisição de gasóleo rodoviário: 

 Anos  Montante c/Iva  

2017 2.952€ 

2018 344.400€ 

2019 70.848€ 

 

 

2.5. Terceira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal  

Na reunião do Órgão Executivo realizada no dia 23 de agosto do corrente ano, foi proferida a 

seguinte deliberação, que se transcreve: 
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«Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica que a seguir se transcreve: 

 

«No âmbito do ciclo anual de gestão, o órgão de deliberativo pronuncia-se no sentido de proceder à 

aprovação de um Mapa de Pessoal, que de acordo com o planeamento dos serviços, quantifica e carateriza 

os postos de trabalho necessários para o desenvolvimento das atividades, atribuições e competências 

Nos termos do disposto nos arts.28º e 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP) 

aprovada pela Lei nº35/2014, de 20/06, sempre que a previsão dos trabalhadores são insuficientes, para 

levar a cabo a realização das atividades dos serviços, de acordo com as atribuições e estratégias do 

Município, pode proceder-se a alterações ao respetivo Mapa de Pessoal para recrutamento dos recursos 

humanos que se venham a revelar necessários, para além dos inicialmente previstos. 

Considerando que Carlos Caeiro Nunes Mestre, assistente operacional (cantoneiro de limpeza), com 

contrato por tempo indeterminado, solicita o regresso à Autarquia, por ter perdido lugar no mapa de pessoal, 

na sequência de ter ultrapassado um ano em licença sem remuneração, e ainda o parecer do respetivo 

Chefe de divisão, que é favorável ao regresso do trabalhador, propõe-se a criação no respetivo Mapa de 

Pessoal de 1 lugar de Assistente operacional, na área funcional de cantoneiro de limpeza, para a Divisão 

de Obras Municipais e Ambiente, previsto no Anexo I, a seguir justificado: 

 

Grupo de 
Pessoal/Carreira 

Área Funcional Lugares a 
tempo 

indetermin. 

Lugares a 
tempo 

determin. 

Justificações 

Assistente 
operacional 

Cantoneiro de 
limpeza 

1  

 
No serviço de limpeza da DOMA, existe a 
necessidade de reforço de pessoal para 
limpeza dos arruamentos e espaços públicos, 
a título permanente. Pretende-se desta forma 
dar continuidade à necessidade de dar 
resposta às áreas operacionais consideradas 
prioritárias, onde se inclui a limpeza urbana e 
com carências identificadas pelos serviços. 

 
Os encargos resultantes da criação de um posto de trabalho de Assistente operacional, para a Divisão de 

Obras Municipais e Ambiente, encontra-se devidamente suportado no Orçamento Municipal para 2017, 

conforme informação emitida pelo Serviço de Gestão Financeira, documento interno nº 7278, de 16 de 

agosto de 2017. 

Considerando que nos termos da Lei nº 75/2013 e do Decreto-Lei nº 209/2009 compete à Assembleia 

Municipal sob proposta da Câmara Municipal aprovar, manter ou alterar o mapa de pessoal do Município, 

ao abrigo e para os efeitos da alínea o), do nº 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea ccc) do nº1 do artigo 

3º do Decreto-lei nº209/2009, de 3 de setembro da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do nº 

2, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, propõe-se que a presente proposta seja 

remetida à reunião da Câmara Municipal, para apreciação e posterior envio a reunião da Assembleia 

Municipal de Serpa, para deliberação.»  
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 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos da alínea o), do nº 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea ccc) 

do nº1 do artigo 3º do Decreto-lei nº209/2009, de 3 de setembro da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 

da alínea a), do nº 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com a abstenção dos eleitos do Partido Socialista, submeter à Assembleia Municipal 

a proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, acima transcrita.» ------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos da alínea o) nº 1 do artigo 25º, da Lei 75/2013, de 

12 de setembro e da alínea a), do nº 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de 

setembro, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos 

do PS e PSD e os votos a favor da CDU, aprovar a seguinte proposta de alteração ao Mapa 

de Pessoal:  

 

Grupo de 
Pessoal/Carreira 

Área Funcional Lugares a 
tempo 
indetermin. 

Lugares a 
tempo 
determin. 

Justificações 

Assistente 
operacional 

Cantoneiro de 
limpeza 

1  

 
No serviço de limpeza da DOMA, existe a 
necessidade de reforço de pessoal para 
limpeza dos arruamentos e espaços 
públicos, a título permanente. Pretende-se 
desta forma dar continuidade à 
necessidade de dar resposta às áreas 
operacionais consideradas prioritárias, 
onde se inclui a limpeza urbana e com 
carências identificadas pelos serviços. 

 
2.6. Segunda revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e terceira revisão ao 

Orçamento da Câmara Municipal 
Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 6 de setembro do corrente ano, 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, foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a seguinte revisão ao Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimentos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

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

setembro, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos 

do PS e PSD e os votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a segunda revisão ao Plano 

Plurianual de Investimentos e terceira revisão ao Orçamento. ----------------------------------------- 

 
 

2.7. Apoio financeiro para a requalificação de edifícios nas freguesias 
Foi analisada a seguinte deliberação do Órgão Executivo, proferida na reunião realizada no dia 6 

de setembro do corrente ano:  

 

«Foi analisada a informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica onde refere que, na sequência das deliberações de câmara proferidas em 23-11-2016, 03-05-2017 

e 28-06-2017, tendo em vista o apoio financeiro na requalificação de edifícios das Freguesias, considerou-

se que a decisão do executivo nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea o) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

foi suficiente para prosseguir com processo de realização da despesa. No entanto, no corrente mês de 

agosto e após nova análise sobre o assunto verificou-se que o apoio aprovado pela Câmara, carece de 

deliberação da Assembleia Municipal, conforme consta no artigo 25.º n.º 1 alínea j) da Lei n.º 75/2013. 

Relativamente aos apoios constantes das deliberações de 23-11-2016 e 03-05-2016 informam que os 

mesmos foram pagos em 09-12-2016 e 16-06-2017 respetivamente, contudo é possível a sua devolução 
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através do mecanismo das reposições não abatidas aos pagamentos e abatidas aos pagamentos, a efetuar 

em simultâneo com o pagamento das transferências após deliberação da Assembleia Municipal. ------------ 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 25.º n.º 1 alínea j) 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, os seguintes apoios 

para recuperação de edifícios nas freguesias do concelho: 

 

 Apoio financeiro no valor de 20.000€ (vinte mil euros) à Junta de Freguesia de Brinches, para a 

requalificação do edifício sito no Largo do Adro, n.º 9, em Brinches;  

 Apoio financeiro à Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, no valor de 20.000,00 (vinte mil 

euros), para a execução da cobertura e requalificação de vãos do edifício da antiga Casa do Povo, 

sito na Rua do Rossio, em Vila Verde de Ficalho, propriedade da Junta de Freguesia; 

 Apoio financeiro à União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, no valor de 

40.000,00 € (quarenta mil euros) para a requalificação do Centro Cultural de Vale de Vargo (para 

apoio a associações) e da ex-cooperativa de consumo em Vila Nova de S.Bento (tendo em vista 

um espaço coletivo e de apoio ao cante); 

 Apoio financeiro à Junta de Freguesia de Pias, no valor de 20.000 € (vinte mil euros), para proceder 

à requalificação dum edifício, situado na Rua do Jogo dos Paus, nº 22 em Pias, que se pretende 

para apoio ao movimento associativo.» ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) disse 

que a Junta de Freguesia de Brinches conseguiu e bem, resolver o problema da sede, estando já 

tudo legalizado e a Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho também é proprietária da antiga 

Casa do Povo, mas gostaria de saber se o Centro Cultural de Vale de Vargo e o edifício da ex-

cooperativa de consumo de Vila Nova de S.Bento, já são propriedade da União de Freguesias, tal 

como em relação ao edifício da Junta de Freguesia de Pias. ----------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que o edifício em Pias é propriedade da Junta de Freguesia, onde 

funcionou durante muito tempo a sede do grupo de teatro. No caso de Vila Nova pensa que 

também já é propriedade da Junta, mas independentemente da propriedade, todos eles são 

geridos pelas Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ainda sobre este assunto, a Srª Presidente da União de Freguesias de Freguesias de Vila Nova 

de S.Bento e Vale de Vargo informou que, em relação aos edifícios de Vila Nova e Vale de Vargo, 

neste momento, estão a ser geridos pela União de Freguesias. O mercado de Vale de Vargo é 

propriedade da Câmara Municipal e existe um protocolo já antigo, a ceder a gestão à Junta de 

Freguesia e a ex-cooperativa de Vila Nova foi extinta e a União de Freguesias está a tentar 

legalizar o edifício, tal como o edifício da ex-cooperativa de A-do-Pinto. --------------------------------- 
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 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 25.º n.º 1 alínea j) da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos 

eleitos do PS, aprovar os seguintes apoios para recuperação de edifícios nas freguesias do 

concelho: 

 

 Apoio financeiro no valor de 20.000€ (vinte mil euros) à Junta de Freguesia de 

Brinches, para a requalificação do edifício sito no Largo do Adro, n.º 9, em Brinches;  

 Apoio financeiro à Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, no valor de 20.000,00 

(vinte mil euros), para a execução da cobertura e requalificação de vãos do edifício 

da antiga Casa do Povo, sito na Rua do Rossio, em Vila Verde de Ficalho, 

propriedade da Junta de Freguesia; 

 Apoio financeiro à União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, no 

valor de 40.000,00 € (quarenta mil euros) para a requalificação do Centro Cultural de 

Vale de Vargo (para apoio a associações) e da ex-cooperativa de consumo em Vila 

Nova de S.Bento (tendo em vista um espaço coletivo e de apoio ao cante); 

 Apoio financeiro à Junta de Freguesia de Pias, no valor de 20.000 € (vinte mil euros), 

para proceder à requalificação dum edifício, situado na Rua do Jogo dos Paus, nº22 

em Pias, que se pretende para apoio ao movimento associativo. ------------------------- 

 
2.8. Repartição de encargos relativa a contrato de subconcessão de uso privativo 

da plataforma da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a 
celebrar com a IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  

Foi analisada a seguinte deliberação do Órgão Executivo, proferida na reunião realizada no dia 6 

de setembro do corrente ano:  

 

«A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa que, de 

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

pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, adiante designada por LCPA, em complemento com o estipulado nos 

nos 1 e 6, do artigo 22,º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, a assunção de compromissos plurianuais, 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua 

reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da assembleia municipal, quando envolvam 

entidades da administração local. 

De acordo com a alínea c), do artigo 3º, da mesma LCPA, constituem «compromissos plurianuais» os 

compromissos que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou 

em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido. 

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

repartição de encargos de verbas para o ano de 2017 e seguintes, respeitante ao seguinte procedimento: 
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- Celebração de contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da via no Ramal de 

Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a IP Património – Administração e 

Gestão Imobiliária, S.A 

 

Ano Valor s/ IVA IVA Valor c/ IVA 

2017 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2018 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2019 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2020 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2021 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2022 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2023 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2024 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2025 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2026 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2027 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2028 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2029 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2030 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2031 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2032 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2033 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2034 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2035 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2036 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2037 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2038 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2039 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2040 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2041 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

 

De acordo com o proposto pela IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A. o referido valor 

pode ser corrigido anualmente com base no índice de preços ao consumidor no continente, sem habitação, 

publicado pelo INE, com referência aos últimos doze meses. 

Considerando, porém, que o valor de tal índice é, à presente data, absolutamente incerto (podendo nalguns 

períodos ser igual a zero ou até negativo), não é possível, efetuar qualquer previsão. ---------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, de acordo com alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e artigo 24º ambos da Lei 75/2013 de 12 

de setembro e nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada 
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em último pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6, do artigo 

22,º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a repartição de encargos acima referida, respeitante à celebração de 

contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e 

o Km 203,976 a celebrar com a IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A.» --------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente referiu que se pretende concessionar esta linha de caminho-

de-ferro, cujo objetivo é a utilização desta plataforma para a criação de uma ecopista. Faz ainda 

um pequeno enquadramento da forma como se iniciou, há muitos anos, e decorreu este processo. 

Os valores atuais são muito menores que aqueles inicialmente previstos e embora esteja previsto 

a autarquia pagar pela utilização daquele espaço, há também um pagamento de valor igual, por 

parte das Infraestruturas de Portugal ao Município, que tem a ver com os trabalhos de limpeza e 

manutenção da plataforma. Com este protocolo, irá trabalhar-se no sentido de, no futuro, poder 

reativar-se o ramal ferroviário, será feita a limpeza e manutenção da infraestrutura, sem colocação 

de asfalto ou outro material que pudesse inviabilizar a sua reativação. Informa ainda que também 

está a ser preparado outro protocolo, tendo em vista a cedência dos edifícios, com a possibilidade 

de terceiros poderem utilizar e explorar esses edifícios e que poderão servir como infraestruturas 

de apoio ao funcionamento da ecopista, que só no concelho de Serpa, terá 28 quilómetros.  

 

Seguiu-se o Sr. António Mariano que começou por dizer que esteve presente numa reunião, há 

cerca de dez anos, na altura ainda designada por REFER, em representação de um clube de BTT 

e uma problemática que surgiu nessa reunião, é que a REFER queria entregar o desmantelamento 

dos carris a uma empresa de sucata e eles ficavam com o ferro em troca do trabalho. Gostaria de 

saber o que foi decidido agora sobre essa situação do ferro. ---------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, mesmo passados dez anos, essa situação não se alterou, a 

forma como irá ser desmantelada a rede, ficará a cargo da autarquia, pagam à Câmara o trabalho, 

mas as verbas da venda do material irão para as infraestruturas de Portugal e só em ferro estima-

se que sejam cerca de 300.000 euros só do nosso concelho. ---------------------------------------------- 

 

Interveio ainda o Sr. Manuel Baiôa para perguntar em que material irá ficar o pavimento da 

ecopista, tendo o Sr. Presidente respondido que, após retirar a madeira e limpar o terreno, será 

utilizada a niveladora para o terreno ficar o mais uniforme possível e nalgumas zonas, se for 

necessário, poderá ser utilizado algum saibro. ------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

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

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

nos nos 1 e 6, do artigo 22,º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, a Assembleia Municipal 
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deliberou, por unanimidade, autorizar a repartição de encargos respeitante ao seguinte 

procedimento: 

 

- Celebração de contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da via no 

Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a IP Património 

– Administração e Gestão Imobiliária, S.A 

 

Ano Valor s/ IVA IVA Valor c/ IVA 

2017 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2018 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2019 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2020 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2021 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2022 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2023 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2024 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2025 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2026 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2027 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2028 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2029 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2030 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2031 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2032 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2033 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2034 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2035 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2036 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2037 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2038 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2039 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2040 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2041 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 
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2.9. Pedido de autorização à celebração de contrato de subconcessão de uso 
privativo da plataforma da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 
203,976 a celebrar com a IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, 
S.A.  

Foi analisada a seguinte deliberação do Órgão Executivo, proferida na reunião realizada no dia 6 

de setembro do corrente ano:  

 

«O Município de Serpa pretende celebrar com a IP Património-Administração e Gestão Imobiliária, S.A. um 

contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e 

o Km 203,976, que é parte integrante do domínio público ferroviário.  

Esta subconcessão visa a adaptação e utilização da plataforma da via para Ecopista, enquanto forma de 

promoção de fins de cariz turístico e de lazer e terá a duração de 25 anos, podendo ser renovada.  

A contrapartida devida à IP Património-Administração e Gestão Imobiliária, SA, é de 6.387,75€ (seis mil 

trezentos e oitenta e sete euros e setenta e cinco cêntimos), a título anual, podendo ser paga em espécie, 

mediante a realização, pelo Município de Serpa, dos trabalhos de limpeza e manutenção da área 

subconcessionada. 

 

 Deliberação 

Nestes termos, a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a celebração do contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da via no Ramal de 

Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976, em conformidade com a minuta que se anexa à presente ata, 

dela fazendo parte integrante e ao abrigo da competência prevista na alínea p) do nº 1 do artigo 25º do 

mesmo diploma legal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No âmbito do presente assunto interveio o Sr. V. Noel Farinho para deixar a indicção de que os Vereadores 

eleitos pelo Partido Socialista concordam com o mesmo, no entanto, gostariam que ficasse claro que esta 

resolução relativamente ao aproveitamento do Ramal Ferroviário sempre foi uma proposta constante dos 

conteúdos programáticos do PS, desde há cerca de 10 anos para cá. Mais refere que já houve possibilidade 

de operacionalizar esta matéria, no entanto, essa nunca foi a vontade dos eleitos da CDU e, muito embora 

já tenha decorrido todo esse tempo, congratulam-se com esta decisão, no entanto, consideram que o tempo 

que passou já não é recuperado. 

 

Sobre esta questão o Sr. Presidente informa que na altura os valores apresentados para a 

operacionalização desta solução eram substancialmente mais elevados e, implicava a construção de uma 

ecopista com um projeto definido que iria inviabilizar a reconversão novamente para um ramal ferroviário, 

tendo sido estes os motivos que levaram as autarquias de Serpa, Beja e Moura a não aceitar aquela 

solução. Neste momento a proposta apresentada apresenta melhores condições, quer no que diz respeito 

à verba envolvida, quer no que diz respeito à reconversão para ramal ferroviário, pelo que se decidiu 

avançar.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Deliberação 

A Assembleia Municipal, deliberou por unanimidade, aprovar a celebração do contrato de 

subconcessão de uso privativo da plataforma da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 

e o Km 203,976, em conformidade com a minuta que se anexa à presente ata, dela fazendo 

parte integrante e ao abrigo da competência prevista na alínea p) do nº 1 do artigo 25º do 

mesmo diploma legal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

3. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”  

Não se verificou a presença de público nesta sessão do Órgão Deliberativo. -------------------------- 

 

Antes de terminar a sessão, usou da palavra o Sr. Paulo Pisco, para fazer o seu agradecimento e 

a sua despedida, porque não é candidato para as próximas eleições autárquicas. Agradece a 

cordialidade que ao longo deste e de todos os outros mandatos em que foi eleito, se verificou e 

esse é um dos elementos importantes para que se desenvolvesse o trabalho em plena liberdade 

e com o sentido de cidadania que todos gostam. Foi eleito durante três mandatos, entregou-se 

completamente e embora não sendo do concelho, nunca o fizeram sentir como sendo de fora e 

faz um apelo para que, o concelho de Serpa nunca caia nessa tentação fácil e populista de dizer 

às pessoas que não sejam nadas neste concelho, que não são bem-vindas, porque este concelho 

precisa de todos. Este foi um mandato em que isso foi bem visível, a necessidade de todos se 

empenharem para o desenvolvimento económico e social de toda a população. Este é um combate 

muito difícil, como todos sabem e julga que não se pode baixar os braços e pensar que não existe 

futuro, quem se dedica à política, a esta arte nobre que a nível local, tem uma expressão de 

cidadania muito mais direta, na medida em que se contata diretamente com as pessoas, com a 

sua realidade.  

Em termos infraestruturais, houve algumas melhorias em alguns aspetos, mas continua a achar 

que, aquilo que é realmente essencial no concelho, ainda há um trabalho muito grande a fazer, 

aquilo que é estrutural, que é capaz de fazer com que o concelho seja verdadeiramente atrativo e 

que tem a ver com as pessoas.  

Diz ainda que, foi importante o facto de se ter consolidado um conjunto de ideias que são 

importantes para o desenvolvimento do concelho e às vezes era desejável que não se tivesse que 

atender aos partidos políticos, para que se pudesse implementar com toda a liberdade aquilo que 

é verdadeiramente necessário para o bem das pessoas, para o seu desenvolvimento e qualidade 

de vida, para a sua emancipação e qualidade intelectual, económica e social.  

Diz que para si é muito gratificante e agradece a todos os colegas da CDU, do PSD, e do Bloco 

de Esquerda que estiveram em anteriores mandatos, a possibilidade de se ter tido discussões, 

que foram bastante interessantes. Todas as ideias que temos, podem ser melhoradas com as 

ideias dos outros. É este o princípio da humildade que deve subsistir em democracia e muitos dos 

debates que ocorreram, foi nesse sentido, de procurar que as ideias de cada um pudessem ter 

alguma aceitação nas restantes bancadas.  
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Termina, dizendo que foram três mandatos que irá recordar de uma forma muito gratificante na 

sua ação politica, poder estar neste concelho, sentir-se um deste concelho e poder lutar por ele. 

Deseja que, de agora em diante, todos os eleitos que vierem para todos os órgãos municipais, 

possam entender que este ato de cidadania é extraordinariamente importante e as pessoas não 

podem abdicar de dar o seu contributo em todas as listas partidárias, porque no dia em que não 

houver pessoas a pensar que podem contribuir para o desenvolvimento do concelho, então será 

o fim da cidadania, da liberdade e da democracia. Deseja que o empenho que sempre aqui foi 

demonstrado, para o desenvolvimento económico e social do concelho, possa continuar, porque 

é assim que a política é nobre. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Em seguida, usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara para desejar a todos a continuação de 

um bom trabalho, quer como eleitos, ou em qualquer outra atividade, mas o importante é que o 

espirito e vontade com que participaram nesta Assembleia, permaneça, continuando a contribuir 

para o desenvolvimento social e económico do nosso território e independentemente das opiniões 

contrárias, em seu nome pessoal e em nome da Câmara, apresenta os seus agradecimentos pela 

forma como decorreram os trabalhos e todos deram o melhor no sentido se ajudar ao 

desenvolvimento do nosso concelho. Á vezes, isso só não chega, mas se cada um fizer a sua 

parte já estamos a dar um bom contributo para que esse desenvolvimento aconteça. Todos nós 

trabalhámos para as pessoas, mas o facto é que tem que haver pessoas e essa é a maior 

dificuldade que nós temos e não apenas no concelho de Serpa, pois todos os dados, os índices 

de natalidade, de mortalidade, não é exclusivo do concelho de Serpa, infelizmente é comum a todo 

o interior do País e de alguma forma têm também que ser os municípios a fazer uma força, para 

que, quem está no Poder Central, olhe para o interior, pois existindo mais algum investimento em 

áreas que são chave, ainda acredita que há hipóteses de reverter esta tendência de perda de 

população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda o Primeiro Secretário da Assembleia, o Sr. José Filipe Estevens, para se despedir, 

pois faz hoje a sua ultima reunião como eleito na Assembleia Municipal, após três mandatos 

consecutivos, e gostaria de agradecer aquilo que lhe foi permitido aprender ao longo destes anos, 

as discussões que foram surgindo, todas elas deram frutos, pois todos temos o mesmo objetivo 

quando nos candidatamos, que é o desenvolvimento do concelho, o fim é o mesmo, os caminhos 

que às vezes trilhamos é que são outros. Deseja a todos os novos eleitos, quer no Órgão 

Executivo, quer no Deliberativo, que continuem o bom trabalho que tem vindo a ser feito e 

naturalmente que dará frutos, assim possam ser acompanhados pelo Poder Central nessa vontade 

de investir no Alentejo, reestruturar aquilo que tem que ser feito de maneira a fixar as populações. 

Espera que todos continuem a trabalhar para as pessoas, mas sobretudo com as pessoas, porque 

é fundamental trabalhar com as pessoas, independentemente das opções de cada um. Agradece 

a todos os eleitos a colaboração dada nesta Assembleia, a forma como os trabalhos decorreram, 

ao Executivo pelo apoio que sempre veio dando e por último, agradecer e louvar o trabalho da 

funcionaria da autarquia designada para secretariar estas sessões da Assembleia Municipal.  
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E considerando que hoje não foi possível estar presente, mas agradeceu ainda em nome da Srª 

Presidente da Assembleia Municipal, todo o apoio prestado durante este mandato e informou que 

a mesma estará presente no ato de instalação dos próximos órgãos municipais, que resultarem 

das Eleições Autárquicas de 1 de outubro.  

Por fim, informa que gostaria de contar com a presença de todos, no jantar que se segue a esta 

sessão, numa última confraternização de fim de mandato. ------------------------------------------------- 

 

 

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 sessão, foram aprovados em minuta, por 

unanimidade, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Plano de Urbanização de Serpa – Correção material (zonamento acústico) 

 Proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa e revisão 

 Aquisição de gasóleo rodoviário – Repartição de encargos  

 Terceira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal  

 Segunda revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e terceira revisão ao Orçamento 

da Câmara Municipal 

 Apoio financeiro para a requalificação de edifícios nas freguesias 

 Repartição de encargos relativa a contrato de subconcessão de uso privativo da 

plataforma da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com 

a IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  

 Pedido de autorização à celebração de contrato de subconcessão de uso privativo da 

plataforma da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com 

a IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  

 

 

O Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a presente sessão, eram 19H20, 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 

n.º 3 do art.º 39.º do Regimento da Assembleia, que eu, Anabela Baleizão Cataluna, Técnica 

Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de outubro de 2013, 

para secretariar as reuniões do Órgão Deliberativo, redigi e subscrevo. ---------------------------------- 

 

     O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal           A Secretária 

 

 

           __________________________________ ________________________________ 

                (José Filipe Nogueira Estevens)                                            (Anabela Baleizão Cataluna) 
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