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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 19 DE 

DEZEMBRO DE 2017 

 

Aos dezanove dias do mês de dezembro 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 

João Francisco Efigénio Palma 

Maria José Carvalho Carrasco Godinho Mariano, em substituição de Noel 

Ricardo Estevens Farinho 

Francisco António Monteiro da Cruz 

Manuel Pimenta Morgado Baiôa 

Telma Cristina Cardoso Saião Silva 

Maria José Afonso Borralho 

Isabel Maria Sevinate Espinho 

Duarte Nuno Pereira Lobo 

João Manuel Pereira dos Santos 

Florbela da Luz Teixeira Pires 

José António Aboim Madeira 

Ana Luísa Ramos Travessa 

Daniel Abraços Veiga 

António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho 

Raquel de Jesus Saragoça Ventura 

Ana Cristina Godinho Camilo 

João Francisco dos Santos Batista 

José Miguel Martins Braga 

Francisco Parelho Mira Galego 

António Racha Cubaixo 

Natércia de Jesus Guerreiro Valente 

Carla Milene Flores Serra, em substituição do Presidente da Junta de 

Freguesia de Brinches, nos termos do artigo 18.º n.º 1 c) da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro 

Bento José Santana Godinho, Presidente da Junta de Freguesia de 

Vila Verde de Ficalho 

José António Malveiro Monteiro, Presidente da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) 

António Fernando Limpo Moita, Presidente da Junta de Freguesia de 
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Pias 

Maria Manuela Martins Valente Pica, Presidente da União de 

Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo 

 

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, Paula Pais Soares, Manuel Francisco Soares, Francisco José Godinho e António 

Manuel Mariano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 das atas n.º 4, 5 e 6/2017 

1.2. Resumo do Expediente  

1.3. Intervenção dos membros da Assembleia Municipal  

 

2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”  

 

3. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

3.1. 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 5/2017 

3.2. Opções do Plano 2018-2021 

        Plano de Atividades 2018 

        Plano Plurianual de Investimentos 

        Orçamento 2018 

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

execução  

        do orçamento para 2018 

        Mapa de Pessoal 2018 

3.3. Impostos Municipais  

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

3.5. Quarta revisão ao Orçamento da Câmara Municipal 
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1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

 
Sessão ordinária de 19 de dezembro de 2017 

 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

NOEL ESTEVENS FARINHO, por motivos  
de saúde  

Substituído por Maria José Godinho Mariano 

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 

DE BRINCHES, por motivos profissionais 
Substituído pela Secretária da Junta, Carla Serra 

 

 

Neste período de antes da ordem do dia, interveio o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, 

para dar conhecimento dos convites que a Assembleia recebeu: 

- Conferência do Dia Europeu do Combate ao Tráfico de Seres Humanos, organizado pela 

ULSBA, em que participou; 

- XVII Encontro da CPCJ, em que esteve presente na sessão de abertura;  

- Convite da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, para a V Mostra de 

Doçaria de A-do-Pinto, em que participou a Segunda Secretária da Mesa da Assembleia; 

- Convite da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo para os Concertos 

de Natal, em que não foi possível comparecer; 

- Convite do Senhor Ministro da Administração Interna e do Senhor Presidente da Câmara para a 

assinatura do Contrato Local de Segurança, que por motivos profissionais foi-lhe impossível 

estar presente; 

- Presença no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, referindo com 

agrado que todos os documentos apresentados e discutidos, foram aprovados por unanimidade, 

incluindo a eleição dos novos corpos gerentes. --------------------------------------------------------------- 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS ATAS n.º 4, 5 e 6/2017 

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, foram colocadas à apreciação e aprovação as seguintes atas, 

as quais foram previamente enviadas a todos os eleitos: 

 

- Ata n.º 4/2017 – Sessão de 15 de setembro 

Não se registaram intervenções, sendo a mesma aprovada, por maioria, com a abstenção dos 

novos eleitos, por se tratar de uma ata respeitante ao anterior mandato. 

 

- Ata n.º 5/2017 – Sessão de 13 de outubro – Eleição da Mesa 

Não se registaram intervenções, sendo a mesma aprovada, com as abstenções dos eleitos que 

não participaram na sessão.  
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- Ata n.º 6/2017 – Sessão extraordinária de 23 de novembro 

Interveio o Sr. Manuel Baiôa para, em nome dos eleitos do PS, dizer que consideram que 

deveria ser retirado da página 15, a seguinte intervenção: 

 

Seguiu-se a intervenção do 1.º Secretário da Assembleia, o Sr. Francisco da Cruz que 

disse ao Sr. João Batista, que anda no facebook tão preocupado com comportamentos e 

educação, por isso, não parece muito curial e de muito boa educação, estar a passar no 

decurso da sessão, documentos ao público, para que voltem novamente a intervir. Pede 

desculpa pelo reparo, mas tinha que o fazer, pois foi algo que não lhe parece de bom-

tom. 

 

E também propõem que seja retirado o que consta da página 16, as declarações do Sr. 

Presidente da Câmara, em que disse: 

 

Aproveitou ainda a oportunidade para, a título pessoal, abordar uma questão relacionada 

com a ETAR de Vales Mortos. Diz que, qualquer pessoa tem possibilidades e é livre de 

opinar, escrever e dizer aquilo que entende, mas não é de todo correto, quando se entra 

na liberdade dos outros, onde não se deve interferir. Todas as pessoas têm liberdade de 

falar e escrever, até um determinado limite e quando essas pessoas têm cargos de 

responsabilidade, nomeadamente como eleitos nesta Assembleia Municipal, essa 

responsabilidade é acrescida e o cuidado com aquilo que se escreve deve ser ainda 

maior.  

Prossegue, dizendo que, ter uma pessoa que o considera mal qualificada, isso ainda 

admite, porque a pessoa que escreveu isso pode ter muita qualificação e capacitação, 

mas dizer que vamos ter mais quatro anos de Executivo CDU, de gente mal formada, 

isso não pode admitir e no caso em concreto, ao Sr. João Batista, não lhe admite que lhe 

chame mal formado, pois está a chamar à coação, inclusive, pessoas que já faleceram, 

neste caso o seu pai, que foi ele que muito o ajudou a formar, por isso, não lhe admite 

que diga que é mal formado. O que pede é que o Sr. João tenha um pouco mais de 

cuidado e quando surgirem situações destas, estará sempre disponível para falar, mas 

não lhe chame malformado, pois considera que não é mal-educado. Mais uma vez lhe 

pede que tenha mais cuidados nestes comentários, pois sendo eleito numa Assembleia 

Municipal, até o próprio Órgão não sai bem visto deste tipo de intervenções e dessas 

coisas que se escrevem, por isso, sugere mais cuidado nos comentários e da sua parte, 

não pode admitir que diga que é malformado, pois não é. ------------------------------------------ 

 

Consideram que as afirmações do Primeiro Secretário foram feitas sem a prévia autorização do 

Presidente da Assembleia e foram desproporcionadas, pois nada impede no Regimento, que um 

membro da Assembleia entregue um papel a um elemento do público. Em relação às afirmações 

do Sr. Presidente da Autarquia, como ele próprio reconhece, foram feitas a título pessoal, mas as 
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questões de índole pessoal não podem ser tratadas numa Assembleia que trata assuntos 

essencialmente políticos. Violou também o Regimento, pois dever-se-ia ter limitado a prestar 

esclarecimentos ao público e não aproveitar aquele momento para atacar politicamente um 

membro desta Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Francisco da Cruz, Primeiro Secretário, para esclarecer que, na 

referida sessão, antes de iniciar a sua intervenção, solicitou a palavra ao Sr. Presidente da 

Assembleia, tal como sempre faz. O que disse foi que achava reprovável e não achava de bom-

tom e por isso tinha chamado a atenção. Ao dizer aquilo que sente, não está a cortar a palavra a 

ninguém, nem dizer que pode ou não, ter este ou aquele ato, estando ele previsto no 

regulamento. Quanto àquela situação, não disse que não podia, disse que não achava de bom-

tom e é essa a sua opinião. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Presidente da Câmara e começou por dizer que a sua intervenção sobre o 

assunto em causa, veio na sequência do assunto que esteva a ser abordado, a sua intervenção 

não surgiu do nada e se tinham escrito que era uma pessoa malformada, tinha que responder 

em nome pessoal. Os assuntos podem deixar de ser políticos e passar a ser pessoais, pois os 

políticos também são pessoas e existe uma mistura entre questões políticas e pessoais quando 

se escreve: “Vamos ter mais quatro anos de gente malformada à frente da autarquia”.  

Diz ainda que não atacou ninguém, deu a sua opinião sobre o assunto, como qualquer eleito tem 

a possibilidade de dar a sua opinião. Ataque é quando se escreve uma coisa numa rede social, 

que muitas pessoas vão ver e não têm oportunidade de ser esclarecidas acerca daquilo que se 

escreve. Aqui na Assembleia é que se deve falar, trocar opiniões e fazer observações. ------------ 

 

Interveio novamente o Sr. Manuel Baiôa para fazer a seguinte declaração, que se transcreve: 

 «O Regimento da Assembleia Municipal serve, entre outras coisas, para proteger a 

minoria da maioria, fazendo com que se cumpra a lei. Consideramos que o Presidente da 

Assembleia Municipal não cumpriu cabalmente a sua função ao deixar intervir o Primeiro 

Secretário, o Sr. Francisco da Cruz, sem prévia autorização. O Sr. João Batista foi criticado num 

momento em que o Regimento o impede de se defender. Por outro lado, o Sr. Presidente da 

Autarquia usou da palavra para esclarecimento ao público e usou esse tempo ilegalmente para 

se queixar de um ataque pessoal feito pelo Sr. João Batista. O tempo que o Sr. Presidente tem 

nesse ponto da ordem de trabalhos, é para esclarecer o público em relação às questões 

levantadas e não para aproveitar o mesmo para atacar os adversários.  

O Presidente da autarquia queixa-se e não admite que o critique, mas então o que dizer de uma 

pessoa que ataca outra, quando sabe que ela não se pode defender naquele momento. Haveria 

certamente muitos adjetivos para qualificar esta atitude, no entanto, aquilo em que nos queremos 

concentrar é no seguinte: se a critica feita pelo Sr. João Batista tem um cariz politico, que é o 

que nós pensamos, deve ser debatido nesta Assembleia abertamente, se o Sr. Presidente da 

autarquia pensa que tem um cariz pessoal, deve ser debatido noutros foros. Para terminar, 

queremos apelar ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, para que faça cumprir 
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escrupulosamente o Regimento e que controle a maioria representada pela CDU, pois se assim 

não o fizer, a minoria representada pelo PS, também não se sentirá obrigada a cumprir o 

mesmo.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Em resposta à intervenção do Sr. Manuel Baiôa, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal disse 

que tinha anteriormente e no fim da última sessão, logo após o encerramento, reconhecido que 

possivelmente tinha errado ao não ter retirado a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, mas tem 

humildade suficiente para o reconhecer, e lembra umas palavras que talvez conheça: “A senhora 

deputada tem se caracterizado pela desqualificação sistemática e pelo insulto pessoal dos seus  

adversários e é por isso que se coloca fora de qualquer consenso, sobre qualquer matéria 

possível e não é num momento de entusiamo que o faz, é na frieza dos seus gabinetes, que 

escreve uns artigozinhos , que recorre ao insulto como prática politica.”  

Nós não queremos aplicar isto aqui, pois não? Sabe de quem foram estas palavras? Foram do 

Sr. Primeiro-Ministro António Costa, à deputada Assunção Cristas.  

Nós gostávamos que isso não acontecesse aqui e nesse sentido e pretendendo encerrar esse 

assunto de vez, gostaríamos que todos contribuíssemos para criar uma melhor imagem na 

opinião pública, dos políticos e da politica e isso somos nós que o podemos fazer, com o nosso 

comportamento, quer aqui, quer nas redes sociais ou em qualquer outro lado, quando nos 

referimos a qualquer um de nós. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. João Batista que começou por fazer referência ao artigo 31.º do Regimento, 

sobre ofensas à honra e à consideração e disse o seguinte: «Decorrendo da repreensão que me 

foi dada pelo Primeiro Secretário da Mesa, o Sr. Francisco da Cruz, por ir entregar uma nota 

informativa de carater privado a uma pessoa do público, devo alegar que não há artigo algum no 

Regimento que preveja que esta ação não possa ser feita. Já o Sr. Primeiro Secretário infringiu o 

Regimento ao intervir sem autorização prévia do Sr. Presidente da Assembleia Municipal e no 

momento em que o Regimento me impede de me defender. Ao Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, que a si agora me dirijo, em relação às suas declarações nesta Assembleia de 23/11, 

eu quando fiz um comentário em contexto de rede social, referia-me ao executivo da CDU, a 

membros de um executivo político-partidário, que ganhando as eleições, como vocês ganharam, 

estão no poder autárquico e assim sendo, estão em posição pública de critica, com o próprio 

Presidente da Assembleia agora acabou de reforçar, que nós estamos em posição politica de 

critica pública. Nunca foi minha intenção, Sr. Presidente, nem faz parte da minha formação 

humana e politica, referir-me aos membros do Executivo CDU, com o intuito de ofensa pessoal. 

Referia-me à falta de preparação e competência do Executivo. Por outro lado, reforço a ideia que 

não foi correto ter levantado este assunto num momento em que eu não podia dar a minha 

versão dos acontecimentos e num momento em que o Regimento não permite tal intervenção.»  

 

Seguiu-se a Srª Florbela Pires para manifestar a sua tristeza pelo facto de se estar a perder 

tempo com este tipo de discussões, quando se deveriam estar a analisar e discutir assuntos 
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importantes e é melhor ponderar bem quando se faz este tipo de intervenções, pois há muita 

coisa útil para fazer nestas sessões. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio também o Sr. João Santos para dizer que cumprir o Regimento da Assembleia não é 

um pormenor despiciente e as intervenções têm-se centrado a esse nível. Não contestam o 

direito à indignação, mas consideram que deve ser feito num contexto próprio e no local próprio 

e é isso que achamos que não foi feito. Não se trata de discutir minudências uns com os outros, 

trata-se de cumprir o Regimento da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------- 

 

A Srª Florbela Pires questionou se o local próprio é no Facebook, tendo o Sr. João Santos 

respondido que, naturalmente que o local próprio para responder a uma observação ou uma 

frase, um comentário colocado no Facebook, até poderá ser a Assembleia Municipal, mas não 

numa sessão extraordinária, utilizando o direito de resposta ao público, são coisas 

completamente diferentes. Ninguém contesta o direito à indignação e de o Sr. Presidente falar 

com a pessoa que, alegadamente, o ofendeu, mas consideram que não foi a altura certa. ---------- 

 

Não se tendo registado mais intervenções sobre esta ata, foi a mesma colocada a votação, 

tendo sido aprovada, por maioria, com 9 (nove) votos contra do PS e 17 (dezassete) votos a 

favor dos eleitos da CDU e PSD-CDS. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

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. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foram também previamente enviadas por email, para todos os membros, as atas das reuniões 

da Câmara Municipal realizadas nos dias 18 de outubro, 2 e 15 de novembro, 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 este assunto. --------------------------------------------------------  

  

1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Começou por intervir o Sr. Carlos Carvalho para, em nome dos eleitos da CDU, apresentar a 

seguinte moção, que se transcreve: 
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Moção 

Em defesa do Hospital de São Paulo 

A indefinição quanto ao futuro do Hospital de S. Paulo, causa a maior das preocupações entre a 

população, mormente no que concerne ao serviço de urgência, pelo que não poderemos ficar 

indiferentes. 

Com o desenlace anunciado pela Santa Casa da Misericórdia, da denúncia do acordo relativo ao 

Hospital, por alegado incumprimento do mesmo, por parte do Ministério da Saúde, prefigura-se 

um vazio perigoso, quanto à prestação dos cuidados de saúde no concelho de Serpa e, de uma 

forma geral, em toda a Margem Esquerda do Guadiana. 

A instabilidade que se vive deverá ser imputada ao Ministério da Saúde e à Santa Casa da 

Misericórdia de Serpa, que, recordamos, em 2014, assinaram um Acordo de Cooperação para 

transferência do Hospital, sem acautelar, minimamente, o serviço público e as necessidades dos 

utentes e à revelia de todos os pareceres e tomadas de posição contrárias que foram, quer antes 

quer a partir de então, inequivocamente manifestadas, nomeadamente por parte da Câmara e da 

Assembleia Municipal de Serpa e também pela Comissão de Utentes. 

Consideramos que o Hospital de São Paulo deve, de imediato, retornar ao âmbito direto do 

Serviço Nacional de Saúde, espaço donde nunca deveria ter saído, só assim se cumprindo o 

imperativo constitucional, de um serviço nacional de saúde, universal e geral, garantindo a todos 

os cidadãos, o acesso a cuidados de saúde, bem como uma eficiente e racional cobertura de 

todo o país em recursos humanos e unidades de saúde. 

A bem de todos, pela nossa saúde. 

Esta moção, se aprovada, deverá ser enviada ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, 

ao Ministro da Saúde, aos Grupos Parlamentares da Assembleia da República, à ULSBA e aos 

órgãos de comunicação social. 

 

Sobre esta moção, usou da palavra o Sr. Manuel Baiôa para, em nome dos eleitos do PS, 

solicitar uma pequena interrupção da sessão, para uma melhor apreciação do texto da moção. 

Terminado o intervalo e não se registando pedidos de inscrição para uso da palavra, o Sr. 

Presidente da Assembleia colocou a votação a moção apresentada pelos eleitos da CDU, 

a qual foi aprovada com os votos a favor da CDU e PS e o voto contra do PPD/PSD-

CDS/PP. 

 

Seguiu-se a inscrição da Srª Isabel Sevinate para apresentar uma nota de pesar, dizendo que, 

como todos sabem, o Eng.º Manuel Machado deixou-nos repentinamente, aos 52 anos, no 

passado dia 15 de dezembro. Homem de grande valor, serviu o concelho, na esfera pessoal, 

profissional e politica. Foi, pelo Partido Socialista, deputado municipal nos mandatos de 2001 a 
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2009 e vereador de 2009 a 2013. Foi com grande constrangimento que o vimos partir. 

Endereçamos aqui as sentidas condolências à família, requerendo ao Sr. Presidente da 

Assembleia que se faça um minuto de silêncio em sua memória e homenagem. ----------------------- 

 

O Sr. Presidente da Assembleia concedeu esse minuto de silêncio, em nome do Eng.º Manuel 

Maria Carrasco Machado, e diz que é merecido, por se tratar de uma pessoa que respeitamos e 

lamentamos ter partido tão novo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Terminado o minuto de silêncio, usou da palavra a Srª Raquel Ventura que disse que tinha 

conhecimento de dois casos de legionella, um numa escola de A-do-Pinto e outro no parque 

desportivo de Vale de Vargo. A confirmar-se essa informação, pergunta que medidas foram 

tomadas e se foram feitas análises a outros edifícios da autarquia e quais foram os resultados.  

 

Sobre o assunto, o Sr. Presidente da Câmara começou por explicar que a legionella está sempre 

presente, sem bem que, quando chega a determinados valores, começa a preocupar e, de 

acordo com a legislação, deve seguir um protocolo. Informou que todos os meses são efetuadas 

análises em vários pontos da rede de distribuição de água, cerca de vinte pontos e normalmente 

os resultados estão disponíveis no site da Câmara para consulta. E sempre que se deteta 

alguma anomalia, dá-se conhecimento à Delegada de Saúde da ULSBA e agimos de acordo 

com o seu parecer. Na escola em A-do-Pinto, foi detetado o volume já fora dos níveis que estão 

previstos e agiu-se de acordo com o que está protocolado e referiu que poderá ser enviado para 

todos os eleitos da Assembleia os referidos resultados e informação mais pormenorizada sobre o 

assunto, com indicação de todos os procedimentos adotados. Efetuados todos os 

procedimentos, fizeram-se novas análises e o resultado já deu negativo.  

Para além desse protocolo normal, houve a preocupação de convidar a Delegada Coordenadora 

da ULSBA e mais quatro técnicos, para fazer uma sessão de esclarecimento sobre a legionella, 

na própria escola, onde foram convocados todos os pais. ---------------------------------------------------- 

 

Voltou a intervir a Srª Raquel Ventura para referir que levantou grande preocupação na altura, o 

facto de a escola não ter encerrado. Sabendo que no caso das crianças, o risco é mínimo, no 

entanto, há crianças em que não se aplica exatamente este princípio, pois há duas crianças no 

agrupamento que fazem imunossupressão e ficam muito mais suscetíveis e por isso houve maior 

preocupação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que o risco também foi mínimo pelo facto de se tratar de uma torneira 

para lavar as mãos, pois o pior é quando existe a inalação nos balneários e por exemplo, no 

concelho de Ourique avançou-se para o encerramento de uma escola porque o problema estava 

no balneário onde os miúdos tomavam banho. No nosso caso, quando foi detetado o problema 

na torneira, fomos logo desligar o termoacumulador e apenas na tarde em que se fez a 

desinfeção, é que se pediu aos miúdos para não ir à escola, não houve assim necessidade de se 
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encerrar a escola e a Câmara tudo fez de acordo com as indicações que recebeu das entidades 

competentes. 

 

Seguiu-se a intervenção da Srª Maria José Borralho, para em nome dos eleitos da CDU, 

apresentar a seguinte moção sobre a Escola Secundária de Serpa: 

 

MOÇÃO 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE SERPA 

 
“Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e 
êxito escolar.” – Artigo 74.º, n.º1, da Constituição da Republica Portuguesa 
 
A Escola Secundária de Serpa, construída há cerca de 40 anos, não sofreu desde a sua 
construção, quaisquer obras de conservação, apresentando elevado grau de degradação, 
revelando nomeadamente, graves fissuras, infiltrações de água, degradação das instalações 
elétricas e falta de um mínimo de condições de conforto. 
 
Os problemas apontados refletem-se negativamente no aproveitamento dos alunos, colocando 
em causa o direito constitucionalmente consagrado, ao ensino, com garantia de igualdade de 
oportunidades de acesso e êxito escolar, mas também na existência constante de riscos para a 
sua saúde e integridade física, resultantes da inexistência de condições de isolamento térmico e 
de humidade, mas também devido ao risco de eletrocussão, face à infiltração de águas nas 
instalações elétricas. 
 
Na totalidade do edifício escolar, apenas quatro salas de aula dispõem de aparelhos de ar 
condicionado, sendo que, a degradação das janelas e a falta de isolamento, tornam uma tarefa 
inútil, a tentativa de aquecimento das salas, pelo que é vulgar os alunos fazerem-se acompanhar 
de “mantas”, para se protegerem do frio, nas salas de aula. 
 
Esta situação tem vindo a ser denunciada já algum tempo e tem sido preocupação constante, 
não só dos órgãos gestionários da Escola, mas também da Câmara Municipal de Serpa, que já 
por diversas vezes solicitou reuniões à tutela, sem receber qualquer resposta. 
 
De outra parte, os órgãos de comunicação social, já por diversas vezes noticiaram a existência 
de verba para a efetivação das obras, o que não reflete a realidade dos fatos, porquanto a verba 
disponível, pouco ultrapassa o milhão de euros, quando o orçamento efetuado há alguns anos, já 
apontava valores na ordem dos 3,5/4 milhões de euros, para a realização das obras necessárias 
à recuperação da Escola. 
 
Perante tais fatos, a Assembleia Municipal de Serpa, ciente de corresponder aos anseios de toda 
a população do concelho, na defesa de uma escola pública de qualidade, que garanta aos 
alunos condições ideais de ensino, propiciando-lhe o necessário êxito escolar,  
 
Decide aprovar a presente moção, exigindo do Governo a rápida resolução da situação Escola 
Secundária de Serpa, nomeadamente o desbloqueio das verbas, para a realização das 
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prementes e necessárias obras, de forma a garantir a toda a população escolar presente e futura 
(alunos, professores e outros funcionários) as condições ideais ao desenvolvimento do ensino.          
 
A moção será remetida ao Presidente da Republica, Presidente da Assembleia da Republica, 
Primeiro-Ministro, Ministro da Educação, líderes dos Grupos Parlamentares da Assembleia da 
Republica, CIMBAL e à Comunicação Social. 
 
 

Terminada a leitura da moção, foi a mesma entregue a todos os grupos políticos, tendo o Partido 

Socialista solicitado um pequeno intervalo, para apreciação do assunto. 

 

Retomada a sessão, interveio o Sr. Manuel Baiôa, que começou por dizer que, de facto, a Escola 

Secundária desde há muitos anos está a precisar de uma intervenção urgente, que dignifique o 

trabalho dos seus profissionais e dos alunos que aí trabalham e estudam e não tem sido possível 

fazer essa intervenção nos últimos anos, pois implica alguns valores elevados, no entanto, tem 

esperança que o inicio de uma solução, que pode não ser ainda total, mas pelo menos, parcial, 

que possa começar no próximo ponto da ordem de trabalhos, quando se for discutir o orçamento 

da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. José Madeira começando por dizer que o PSD/CDS também 

tinha a intenção de apresentar uma moção sobre este assunto, no entanto a CDU antecipou-se, 

mas o texto da moção vai de encontro às ideias que tinha sobre o assunto, sobre uma situação 

que é trágica, é um problema de maior gravidade para todas as pessoas que no dia-a-dia têm 

que usar aquele espaço. A questão é que não são obras de remodelação, a solução seria uma 

obra de raiz, por isso, gostaria de acrescentar na moção, a necessidade de construção de uma 

escola nova, pois considera que a atual não tem hipóteses de recuperação, pois já vários 

técnicos do Ministério da Educação se debruçaram sobre o assunto, as forças partidárias tiveram 

oportunidade de fazer uma visita, o Diretor já mostrou as instalações, e imagens dos períodos 

em que chove e as instalações tornam-se impraticáveis para o normal funcionamento de uma 

escola. Devemos exigir novas instalações, adequadas ao atual número de alunos e com estudos 

adequados sobre a previsão de alunos para o futuro. ---------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Francisco da Cruz disse que concordam plenamente que a escola merece uma obra de 

raiz e não uma remodelação, e aquando da elaboração da moção, tiveram realmente essa ideia, 

mas aperceberam-se também que existe um pavilhão, que faz parte da escola e por isso se 

optou por exigir a remodelação, tendo em atenção precisamente a existência desse pavilhão. ---- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Presidente da Mesa para solicitar ao Sr. José Madeira que 

esclarecesse se a sua intervenção tinha como objetivo propor uma alteração à moção ou se foi 

apenas uma manifestação de intenção, tendo o Sr. José Madeira respondido que foi uma 

sugestão, mas a moção contém os pontos essenciais e não considera necessário propor uma 

alteração. A construção de uma escola de raiz será uma situação para o futuro, mas pelo menos, 
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deve-se alertar as entidades que, com a maior urgência, devem fazer uma intervenção de fundo, 

para salvaguardar a população escolar. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Assembleia referiu ainda o facto dele próprio e o Sr. José Madeira 

pertencerem ao Conselho Geral da Escola Secundária de Serpa e têm perfeita noção do 

sentimento dos elementos da escola, do Conselho Diretivo, da Presidente do Conselho Geral 

relativamente à atual situação da escola. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Não se tendo registado mais intervenções, foi colocada a votação a moção apresentada 

pela CDU, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. José Monteiro, Presidente da União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) para apresentar algumas sugestões. Começa por dizer que hoje 

recebeu o telefonema de um morador do Monte Salvado em Santa Iria, para alertar para uma 

situação que tem a ver com as tampas dos ramais de esgoto que foram ligados antes das 

eleições e parece que faltam cinco tampas e se a situação for nos potes, pode tornar-se 

perigoso.  

Referiu ainda uma situação em Vales Mortos. Dias antes das eleições, foi colocado um tipo de 

estaleiro na zona do barranco e as pessoas questionam quando irá começar a obra, se existe 

algum prazo previsível. 

Aborda ainda outro assunto que já tinha apresentado na sessão de setembro e que é a situação 

do corte de árvores da Estrada de S.Brás. A resposta que obteve do Sr. Presidente da Câmara 

foi que o corte estava a ser feito na zona da Cruz Nova, passando depois para o Largo do 

Rossio e passariam depois por outras zonas da cidade, nomeadamente a Estrada de S.Brás, 

Efetivamente tudo isso foi verdade, nessa altura andavam a cortar árvores na Cruz Nova, depois 

passaram para a Rua do Rossio, a seguir para a Rua Nova, Rua de S.Luis, Largo de Salvador, 

Praceta Florbela Esperança até aos Sport Bar e depois não se viram mais árvores cortadas. Na 

Estrada de S.Brás o problema já foi causado, as folhas já caíram e as árvores ainda não foram 

cortadas e só espera que os moradores daquela rua, no próximo ano, não venham pedir à Junta 

para ir cortar as árvores. 

 

O Sr. Presidente respondeu que, em relação ao Monte Salvado, presume que as tampas 

possam ter sido roubadas, pois se forem as das caixas de visita, já tinham sido todas instaladas, 

mas iremos verificar essa situação.  

Quanto ao pontão de Vales Mortos informa que a obra está adjudicada, mas tem havido 

dificuldades por parte do empreiteiro para iniciar a obra. 

O corte das árvores foi efetuado, de facto, seguindo essa ordem e falta ainda S.Brás e outras 

ruas, mas o pessoal não chega para tudo, mas haveremos de lá chegar e será feito assim que 

seja possível. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Seguiu-se o Sr. Manuel Baiôa para dizer que foi solicitado por um munícipe, um esclarecimento 

sobre a estrada que passa pelos silos e pela Escola Profissional de Agricultura, que 

possivelmente será da responsabilidade da EDIA, no entanto, está precisando de ser limpa, 

devido à quantidade de vegetação, o que torna perigoso a circulação. Não sendo 

responsabilidade da Câmara Municipal, sugere que seja solicitado à EDIA a resolução desse 

problema.  

 

O Sr. Presidente informou que a responsabilidade sobre essa estrada é da EDIA. ------------------ 

 

Interveio em seguida o Sr. José Madeira para expor um assunto relacionado com uma moção 

apresentada pela CDU sobre o Hospital de Serpa, para justificar a posição que tomou ao votar 

contra. As razões do seu voto, têm a ver, não com a parte em que é exigido a prestação dos 

serviços às populações, mas sim com a parte em que se pretende o regresso da gestão à 

ULSBA. Considera que existe alguma confusão nesta matéria, que tem a ver com o SNS - 

Serviço Nacional de Saúde. O hospital como ele está agora, entregue à Misericórdia, continua a 

fazer parte da rede do SNS e continuam a existir comentários de que ele não faz parte. O que 

considera importante, é que ele possa ter os serviços mínimos necessários nas urgências e 

noutros serviços de cuidados à população e as criticas têm sido muito dirigida à Provedora, o 

que não concorda. A Misericórdia procurou em circunstâncias muito difíceis, pegar no edifício e 

fez obras de melhoramento para um atendimento mais condigno aos utentes, em que gastou 

milhares de euros do seu orçamento e para além do serviço de urgências, dispor também de 

algumas especialidades, através da contratação de médicos e manter o primeiro andar dedicado 

aos cuidados continuados. Por isso, considera que, ao querer-se devolver o hospital à ULSBA, 

será para ele depois fechar dentro de pouco tempo, pois a ULSBA já demonstrou que tem pouco 

interesse neste hospital e tenta concentrar todos os serviços em Beja e muitos têm sido os 

doentes encaminhados para Beja e não para o Hospital de S.Paulo, como estava no contrato 

celebrado. Termina dizendo que, por tudo isto, não concorda com a moção apresentada. ---------- 

 

Seguiu-se a intervenção da Srª Ana Camilo para esclarecer sobre um assunto que foi abordado 

na sessão extraordinária de 23 de novembro, por parte de um munícipe que assistiu à sessão e 

que diz respeito à proteção aos idosos no concelho. Foi questionada a atuação da Câmara 

Municipal na área dos idosos e falou-se também na sinalização de pessoas que possam estar 

desprotegidas. Sobre este assunto, além dos esclarecimentos que foram prestados, acrescenta 

que a Câmara, no seu diagnóstico social, tem essa recolha feita das pessoas que vivem isoladas 

e também existe uma equipa da GNR de Moura, que atua no nosso concelho e que faz todos os 

anos o levantamento dos idosos que vivem sozinhos, com conhecimento das juntas de freguesia 

e IPSS’s e diz que fala com conhecimento de causa, porque trabalha numa IPSS.  

Diz ainda que existe também a Comissão de Proteção do Idoso, e há situações sinalizadas que 

são canalizadas para essa comissão e muitas vezes, são depois encaminhadas para serviços da 

Segurança Social e há casos em que são feitas reparações e limpezas em casa de pessoas que 
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vivem sozinhas. Assim, as situações dos idosos são acauteladas pela autarquia e também pelas 

autoridades e neste caso, pela GNR. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Usou também da palavra o Sr. Duarte Lobo para dizer que a moção apresentada, tem a ver com 

aquilo que se acredita, num Serviço Nacional de Saúde único, universal, de acesso gratuito, e 

nada os move contra qualquer instituição ou personalidade, mas ao longo dos anos tem-se 

assistido à perda de uma série de serviços, por diversas decisões e culminou neste processo de 

certa forma, até a Santa Casa poderá ser um pouco uma vitima, porque os hospitais foram 

entregues à União das Misericórdias e elas sim delegaram nas Santas Casas locais e alguns 

processos já foram revertidos. Em dezembro, na Assembleia da República, o PCP apresentou 

mais uma vez uma moção para a reversão do Hospital de S.Paulo e na altura a resposta foi que 

haveria um grupo de estudo que iria apresentar resultados, mas até agora não há notícias de 

que tenham sido apresentados quaisquer resultados. O que se está a lutar é pelo serviço para as 

populações e inserido no SNS, pelo que, considera ser um pouco injusto, focalizar o problema 

como muito local, pois este é um problema nacional e todos devemos lutar para que não haja 

perdas neste tipo de serviços. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 

Inscreveu-se em primeiro lugar o Sr. José Morgado Gomes, residente em Vales Mortos que 

começou por desejar um Bom Natal e Ano Novo a todos os presentes e fez referência a um 

primeiro abaixo-assinado da população de Vales Mortos sobre a situação da ETAR e que o Sr. 

Presidente terá mencionado o facto de não ter recebido, mas irá verificar devidamente essa 

situação. Refere ainda que foi contatado por algumas pessoas de Vila Nova de S.Bento, por 

causa do mau cheiro das descargas que estão a ser feitas na ETAR daquela freguesia, 

provenientes de Vales Mortos e sugeriu que se formasse um grupo de trabalho para tentar 

resolver esse assunto com a Câmara. Questiona ainda se aumentarem os problemas com os 

maus cheiros durante o período das festas, existirá algum piquete para dar resposta ao 

problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, relativamente ao assunto da ETAR de Vales Mortos, estão a ser 

tomadas todas as providências para resolver o mais rapidamente possível a situação, quer na 

construção da nova ETAR, quer no tratamento das águas residuais que resultam da ETAR 

daquela localidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. José Damião Félix, residente em Serpa, que começou também por desejar as 

Boas Festas a todos os presentes e relativamente à ETAR de Vales Mortos e na sequência das 

intervenções sobre o assunto na última sessão da Assembleia Municipal, diz que a sua 

disponibilidade para falar deste assunto com todos os eleitos é completa. Refere que houve 

várias reuniões com a Câmara e na qualidade de proprietário, foi sempre no pressuposto de 

resolver a situação. Foi dito que assinou o abaixo-assinado, o que é verdade e comunicou-o 
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pessoalmente ao Sr. Presidente da Câmara. Diz ainda que se trata de assuntos pessoais e é 

dessa forma que os deve tratar e não publicamente, por uma questão de ética politica e pessoal.  

 

O Sr. Presidente confirma que foi informado da assinatura do abaixo-assinado, e diz novamente 

que já tinham falado desde o início do ano sobre a limpeza da barragem, o assunto tinha sido 

abordado muito antes de toda a conversa à volta desse assunto. ------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. Carlos Valente, residente em Serpa, tendo começado por comentar um editorial 

do Serpa Informação de dezembro de 2017, dizendo que o texto falha na substância, aponta o 

desenvolvimento sustentável como objetivo, quando na realidade, o desenvolvimento sustentável 

é uma metodologia, uma estratégia de implementação de processos e considera que falha 

também na forma, porquanto é evidente tudo o que temos ouvido sobre a ETAR de Vales 

Mortos, ou seja, o texto surge depois do público manifestar, de alguma forma, a sua indignação 

sobre o que estava a ocorrer. Mas, estas situações não ocorrem só em Vales Mortos e nem 

apenas no concelho de Serpa, pois esta questão do tratamento dos efluentes é tratada de ânimo 

leve, com estruturas caducas, subdimensionadas para a quantidade de efluentes que as 

populações atualmente produzem e despois surgem casos destes, uma ETAR inoperativa e que 

depois tem que se fazer a trasfega dos detritos para Vila Nova de S. Bento. 

Quanto à questão da sustentabilidade, concorda que se deva avaliar os recursos endógenos, 

valoriza-los e apostar neles como um suporte para o futuro, sem comprometer o presente e 

pensando no futuro, porém, a realidade mostra-nos outra coisa, não é apenas a questão dos 

efluentes e do seu tratamento, é também a questão das acessibilidades. Temos um recurso com 

um potencial enorme, que é o rio Guadiana, mas no concelho de Serpa, são poucas as vias por 

onde se consegue chegar, com algum conforto e quando se consegue chegar, as margens, para 

além de estarem pejadas de lixo, a vegetação cresce desordenadamente.  

Prossegue, dizendo que aquilo que viu em Vale Poço preocupa-o algo mais, pois os efluentes 

correm para uma linha de água a cerca de duzentos metros a jusante da povoação, que é uma 

linha de água que corre para a barragem de Vale Formoso, pertença do Estado e viu outra 

situação parecida na freguesia de Corte do Pinto, concelho de Mértola. Ambas as situações 

ocorrem em pleno Parque Natural do Vale do Guadiana e nunca se ouviu esta entidade 

pronunciar-se sobre o assunto e questiona se a Câmara suscitou alguma questão junto do 

Parque do Vale do Guadiana e pergunta o que é feito do Plano de Ordenamento do Parque do 

Vale do Guadiana, pois poderíamos olhar para isso como uma mais-valia, pois 17% da área total 

do parque é do concelho de Serpa. 

Sobre a referência à intervenção de um membro da Assembleia, de que iria ser apresentada 

uma moção sobre os olivais super intensivos, diz que, pelo menos, mais vale tarde que nunca, e 

se vão apresentar uma moção sobre a questão das monoculturas, atenção ao risco eminente, a 

par da erosão dos solos e da falta de água, com a enorme área de implantação de amendoal, as 

amendoeiras vão precisar de ser polinizadas e face à quantidade de árvores que estão 

plantadas, de uma concentração de 50 colmeias por hectare, atendendo aos milhares de 
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hectares plantados, imaginemos os milhares de colmeias que serão instaladas e quem irá 

controlar essas colmeias.  

Dirige ainda uma questão aos eleitos do Partido Socialista, referindo que vem sempre uma 

preocupação depois das coisas ocorrerem e esperava mais alguma pro-atividade da sua parte. 

E diz ainda que a democracia na sua sustentabilidade também sai beliscada, atendendo àquilo a 

que considera ter sido uma sessão marcada com pouca antecedência, ou pelo menos, com 

pouca antecedência no que diz respeito ao conhecimento do público e questiona se o público 

incomoda nas sessões da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Presidente da Câmara e começou por dizer que, quanto às observações feitas 

sobre a forma e conteúdo do editorial, não irá pronunciar-se, pois cada pessoa tem a sua 

opinião. Quanto à situação das ETAR’s diz que a responsabilidade é da Câmara Municipal e das 

Águas do Alentejo e no que diz respeito à referência feita a outos efluentes, um que fica em Vale 

Poço, no limite entre os dois concelhos, diz que há muito tempo, que existe um acordo entre as 

duas autarquias que partilham responsabilidades, sendo a distribuição da água da Câmara de 

Serpa e o tratamento dos resíduos responsabilidade da Câmara de Mértola. Mesmo existindo 

esta divisão de responsabilidades, têm estado em contato com a Câmara de Mértola para se 

verificar qual será a melhor solução. 

Quanto ao parque natural, reconhece, por parte da Câmara Municipal de Serpa, ao longo dos 

tempos, uma pouca ligação ao Parque Natural do Vale do Guadiana. Tem-se tentado uma 

aproximação, considera-se que a sua existência é um ativo no nosso concelho e estão a ser 

delineadas algumas estratégias para dar a conhecer às pessoas a existência do Parque. Já 

decorreram iniciativas no âmbito do lince ibérico, com peças de teatro na escola e para a 

comunidade; decorreu também um passeio para promover o conceito “Natural.pt”, que é uma 

forma de vender produtos associados aos parques naturais (mel, vinho, etc) e já foram marcadas 

iniciativas sobre Jornadas Municipais da Biodiversidade, em parceria também com o ICNF e está 

a trabalhar-se numa candidatura para a criação de estações de biodiversidade. Ainda no 

mandato anterior, em parceria com a Câmara de Mértola, o ICNF e o Parque Natural, 

desenvolveu-se uma candidatura que tem a ver com o processo do geoparque do Guadiana. ----- 

 

Interveio o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e relativamente à questão colocada 

diretamente à Assembleia, informa que, para esta sessão de 19 de dezembro, a convocatória e 

edital da ordem de trabalhos, foi assinado no dia 11 de dezembro, foi divulgado no dia seguinte 

nas Juntas de Freguesia, no Serviço de Atendimento ao Público da Câmara Municipal e também 

publicado no Diário da Alentejo da semana passada e embora tenha sido colocado ontem no 

site, nos restantes locais foi colocado atempadamente. Relativamente ao comentário se o 

público incomoda nas sessões da Assembleia, responde que, se não quiséssemos a presença 

do público na Assembleia, não teria sido alterada a ordem de intervenção, do fim das sessões 

para quase no inicio de todas as sessões. ------------------------------------------------------------------------- 
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Interveio em seguida o Sr. Manuel Baiôa, em representação da bancada do PS, ao abrigo do n.º 

4 do artigo 25.º do Regimento, para responder ao comentário do munícipe, de que o PS não 

reage, dizendo que, dentro das várias situações colocadas, gostaria de saber qual delas ou se é 

em todas, que o PS não reage. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Alberto Matos, residente em Serpa, para dizer que, no seguimento de uma 

pergunta que fez na última sessão da Assembleia, sobre a ETAR de Vales Mortos, fez referência 

ao silêncio sobre esta matéria, de um deputado da Assembleia Municipal do último mandato, 

porque a saúde pública, a contaminação de uma barragem, o incómodo dos esgotos sem 

tratamento durante mais de dois anos, não são um problema pessoal, são um problema de 

saúde pública e naturalmente deveria merecer a preocupação de todos os deputados municipais. 

O que mudou, foi o facto de existirem 155 pessoas que subscreveram um abaixo-assinado e isso 

tornou o assunto público, senão, o esgoto continuaria a correr para a barragem e nada teria sido 

feito.  

No seguimento de uma pergunta que colocou ao Sr. Presidente da Câmara, à qual ainda não 

obteve resposta, embora lhe tenha sido comunicado que foi encaminhada para os respetivos 

serviços, formula novamente a pergunta e outras relacionadas com o mesmo tema: 

- Existe algum acordo com os proprietários do terreno, onde está implantada a ETAR de Vales 

Mortos, relativa ao fornecimento de água para o abeberamento de animais, como contrapartida 

pela cedência desse terreno? 

Caso exista tal acordo por escrito, solicita cópia ou divulgação pública do mesmo. 

Alguma vez estes consumos de água foram faturados? E qual o seu valor estimado? 

- Confirma a nova construção da ETAR de Vales Mortos a funcionar até ao início do verão de 

2018? 

- Qual o prazo para a reabilitação ambiental da barragem, onde foram despejados, sem qualquer 

tratamento, os esgotos de Vales Mortos, durante pelo menos, dois anos? 

Até lá, como tenciona a Câmara Municipal, em conjunto com a entidade gestora, as Águas 

Públicas do Alentejo, gerir os detritos acumulados na fossa sética, aberta recentemente junto à 

ETAR de Vales Mortos, e que têm sido transportados e despejados na rede de esgotos de Vila 

Nova de S.Bento, com naturais protestos dos moradores contra os maus cheiros exalados na 

rede e no interior das habitações? 

- Quando estará concluída a nova ETAR de A-do-Pinto? 

- Qual a calendarização prevista para as obras de requalificação de outras ETAR’s do concelho, 

já anunciadas em programas eleitorais, como a de Santa Iria e Vale do Poço? 

- Qual o estado de funcionamento e manutenção de cada uma das restantes ETAR’s do 

concelho de Serpa? 

Diz ainda que está muito preocupado pelo facto dos detritos irem para Vila Nova S.Bento e não 

para outro lado e também pelo facto do estado geral das ETAR’s ser muito mau. 

Congratula-se ainda pela promessa de apresentação de uma moção sobre o olival intensivo e 

além do amendoal, sugere que se aborde um fenómeno que está associado e que é a 
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exploração intensiva da mão-de-obra imigrante e fenómenos associados ao trabalho escravo, 

pois infelizmente continuam a existir as habitações ocupadas em condições miseráveis. ------------ 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder que, em relação à ETAR de Vale do Poço, 

assim que tivermos uma informação, ou uma calendarização da Câmara Municipal de Mértola, 

prestaremos essa informação. 

Sobre a ETAR de Santa Iria está previsto em plano de atividades para 2018, a execução do 

projeto e a construção para 2019. 

Quanto à ETAR de Vales Mortos, o procedimento está aberto e a ideia é que esteja a funcionar 

antes do verão, se tudo correr normalmente, em janeiro ou fevereiro será adjudicada a obra, cujo 

valor orçado é cerca de 140.000 euros, e se cumprir o prazo que está no caderno de encargos, 

serão 120 dias para execução da obra, prevendo-se assim a sua conclusão em junho. É uma 

obra muito semelhante à que está a ser feita em A-do-Pinto e que se prevê que esteja concluída 

durante o mês de janeiro.  

Sobre as restantes ETAR’s, Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S.Bento, Vila Verde de 

Ficalho e Serpa, diz que estão sob a alçada da AGDA. 

No que diz respeito à questão de levar os efluentes para serem tratados noutras estações de 

tratamento, isso é feito em parceria com a AGDA e a ETAR que tiver maior disponibilidade e 

conseguir dar melhor resposta, é aquela onde se efetua a descarga. Não será sempre em Vila 

Nova de S.Bento, há outras alternativas. Quanto à questão do transporte em tratores, também 

está a ser equacionado, há dificuldades que vão surgindo e temos que arranjar melhores 

soluções, há já algum tempo que andamos a tentar arranjar outra viatura que faça o transporte 

em melhores condições e na próxima semana já teremos uma nova viatura alugada, que está a 

ser negociada com a Resialentejo.  

Quanto aos cheiros em Vila Nova, diz que, quando se fez a avaliação sobre o sítio onde seriam 

introduzidos os resíduos, a avaliação inicial por parte dos técnicos não foi a melhor, pois não foi 

o mais perto possível da estação de tratamento. Logo no primeiro dia foi detetada essa situação 

e mudou-se o local de descarga para mais perto da ETAR e mais longe das habitações.  

Relativamente à questão colocada sobre o acordo com o proprietário da barragem, informa que 

o assunto já foi analisado com o gabinete jurídico e à partida não haverá um acordo escrito, mas 

vai tentar passar a escrito as conversações que decorreram com o proprietário. ---------------------- 

 

3.PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

3.1. 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 5/2017 

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 5/2017, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  

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

(ANEXO 2).  

Não se registaram intervenções sobre este assunto. ---------------------------------------------------------- 
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3.2. OPÇÕES DO PLANO 2018-2021 

PLANO DE ATIVIDADES 2018 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

ORÇAMENTO 2018 

RELATÓRIO DE APRESENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL E 

PRINCIPAIS NORMAS DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2018 

MAPA DE PESSOAL 2018 

Foi analisada a seguinte deliberação, proferida na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 

7 de dezembro, que a seguir se transcreve: 

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

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

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

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, “aprovar as opções do plano e a proposta de 

orçamento” (artigo 25, alínea a). Por sua vez, o Regime Financeiro das Autarquias Locais, 

estabelecido pela Lei nº 73/2013 de 3 de setembro define que as autarquias locais estão sujeitas na 

aprovação dos seus orçamentos, a um conjunto de regras orçamentais, que em articulação com o 

Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de fevereiro, Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei nº 

127/2012 de 21 de junho, com as respetivas alterações, determinam o quadro normativo aplicável à 

execução do Orçamento Municipal. 

 

As Opções do Plano para 2018 contêm as orientações políticas fundamentais, os programas, projetos 

e principais ações que o município de Serpa se propõe concretizar neste ano, bem como as intenções 

e possibilidades de ações eventualmente passíveis de candidaturas a financiamentos externos, as 

quais só se concretizarão caso este financiamento seja conseguido.  

Este documento é constituído por: 

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

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

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

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

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

d)       O Mapa de Pessoal para 2018 

 
As Opções do Plano alicerçam-se nos seguintes princípios gerais:  
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- Manter uma política rigorosa de gestão dos recursos financeiros sem comprometer a prestação 
de serviços; 

- Dar continuidade a medidas e iniciativas com vista à atração de investimentos que promovam o 
crescimento económico e a criação de emprego; 

- Preparação de candidaturas a financiamentos externos, o que implica capacidade de utilizar 
todos os recursos financeiros para executar as ações e aproveitar até ao limite os apoios 
nacionais e comunitários; 

- Continuar a promover a revalorização e requalificação do concelho, nomeadamente, através da 
realização de intervenções que melhorem a qualidade de vida urbana no município e que 
valorizem o património, apostando também em fomentar a atração turística do concelho; 

- Manter e consolidar a dinâmica cultural e desportiva do concelho, promovendo e apoiando o 
importante papel do movimento associativo; 

- Dar continuidade ao trabalho no âmbito da solidariedade e desenvolvimento social, procurando 
encontrar as respostas sociais mais adequadas, defendendo sempre a existência e melhoria de 
serviços públicos; 

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

- Fomentar as potencialidades das novas tecnologias e do uso das plataformas online para 
aproximar a administração dos cidadãos e promover a excelência dos serviços municipais. 
 

A estratégia do município segue três grandes eixos de intervenção, orientados para a melhoria da 
qualidade de vida, o desenvolvimento económico e social e para uma gestão experiente, eficiente e 
inovadora. Cada Eixo (E) é constituído por grandes áreas estratégicas de intervenção (A), de acordo 
com a seguinte matriz: 
  

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

 

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

E2. Um concelho de forte identidade, 
dinâmico e atrativo 

 

 
A1.Cultura, património e turismo 
A2.Promoção do setor produtivo e apoio ao investimento 
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E3. Um município ao serviço da 
população 

 

 
A1.Uma gestão eficiente e de proximidade  
A2. Em defesa da população 
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 Intervenções 
(…) 

 Deliberação  
Nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi 
deliberado por maioria, com três votos a favor dos eleitos da CDU e três abstenções dos eleitos do PS, 
submeter à Assembleia Municipal: 

- A aprovação do Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2018, conforme o 
disposto no artigo 25.º, n.º 1 alínea a), e artigo 33.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; 

- Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 
conjugado com o n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos 
previstos na LCPA, e no citado Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de 
execução de despesa, e que resultem de projetos ou atividades constantes das Grandes Opções 
do Plano, em conformidade com a projeção plurianual aí prevista; 
 
 - Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, a delegação 
no Presidente da Câmara, da competência para autorizar a assunção de compromissos 
plurianuais nas situações em que o valor do compromisso seja inferior ao montante de 
99.759,58€ em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de 
execução de três anos; 
 
- Nos termos do artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 25º, n.º 1, 
alíneas a) e o) e o artigo 33º, n.º 1, alíneas c), ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a aprovação do Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2018. 

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

O documento foi distribuído por todos os eleitos da Assembleia Municipal, em formato papel e 

enviado também por email.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Intervenções  

Começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara dizendo que o plano de atividades teve por 

base o programa eleitoral da CDU, que foi apresentado nas últimas eleições e continua a ter 

como questão central a melhoria da qualidade de vida, que deve assentar num desenvolvimento 

sustentável e com uma gestão de proximidade. O PPI - Plano Plurianual de Investimento dá 

como prioridade das ações que estão candidatadas, cerca de 50% do valor do PPI tem muito a 

ver com ações de candidaturas que já foram aprovadas e o próprio PPI dá também a abertura 

para novas candidaturas e ao mesmo tempo, para dar resposta a compromissos já assumidos 

quer com o plano da rede viária, quer com o plano da requalificação de ruas. 

Refere ainda o investimento nas ETAR’s do concelho, de cerca de meio milhão de euros. 

Quanto ao Orçamento, diz que é extremamente ambicioso, será muito difícil ter a receita que 

consideram, mas como estamos numa fase crucial do quadro comunitário, em que 

possivelmente no ano de 2018 irá haver uma reprogramação e por isso, o orçamento foi 

elaborado de forma a poder aproveitar ao máximo algumas alterações que surjam em 2018.  

O orçamento aumentou em cerca de dois milhões, de 20.600.000 € para 22.500.000 € e foi com 

esse objetivo de tentar aproveitar ao máximo os fundos comunitários e será difícil atingir essa 
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receita, mas não é impossível, pois à medida que formos conseguindo aprovar mais 

financiamento, iremos aproximando dessa receita.  

Quanto ao Mapa de Pessoal, não tem grandes alterações, pois está em curso uma 

reorganização da estrutura da Câmara e só depois dessa reorganização efetivada é que 

poderemos adaptar o Mapa de Pessoal. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. José Madeira e disse que, em relação aos documentos 

apresentados e que irão espelhar um conjunto de matérias que vinham no programa eleitoral da 

CDU, as obras e projetos apresentados têm um grande volume de investimento e espera que a 

Câmara tenha a capacidade de conseguir executa-los dentro dos prazos previstos. Questiona se 

a reestrutura orgânica da Câmara irá ter implicações com o quadro de pessoal. ----------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara diz que a macroestrutura já foi analisada numa sessão da 

Assembleia Municipal e será apresentada numa reunião da Câmara do início do ano, a 

microestrutura e só depois se poderá enquadrar o Mapa de Pessoal nessa nova estrutura. Ao 

nível dos técnicos que são dirigentes, não haverá grandes alterações, irão passar de cinco para 

nove, mas quase de certeza que os lugares serão ocupados por técnicos que já trabalham na 

autarquia, pelo que não haverá grande impacto financeiro. Ao nível do Mapa de Pessoal existirão 

alguns acertos pontuais, em função da nova estrutura orgânica. -------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. João Batista apresentou uma questão relacionada com o Gabinete 

Estratégico, em que existem duas atividades relevantes, a plataforma interativa com informação 

do tecido empresarial e o Conselho Municipal do Desenvolvimento Económico e Social. 

Consideram que este gabinete atualmente já tem uma equipa bastante qualificada, no entanto, 

gostariam de ver nesse gabinete um técnico de marketing, alguém que consiga e tenha a 

capacidade de “vender” o nosso concelho, junto dos grupos empresariais e a nível internacional, 

pois acham que a Câmara está a sair de um paradigma e está a entrar noutro. É essencial que a 

autarquia se foque muito neste gabinete do empreendedorismo, que acarinhe os empresários e 

saiba “vender” o nosso concelho, pois é uma das grandes necessidades para os próximos 

tempos, dado que o nosso concelho está cada vez mais descapitalizado. Consideram que as 

medidas apresentadas são ambiciosas e úteis. ------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. Manuel Baiôa que começou por dizer que veem com agrado, desde o ano 

passado, que algumas das questões pelas quais se têm vindo a debater há vários anos, têm sido 

lentamente, objeto de alguma aceitação pela Câmara Municipal, nomeadamente, o foco no 

desenvolvimento económico e em atividades que possam trazer empresários e fixação de 

população a este concelho. No entanto, há algumas áreas que continuam a exigir um reforço, 

por um lado, a questão do turismo e da rede museológica e embora tenham sido dados alguns 

passos, seria importante uma melhor coordenação entre os espaços museológicos e por outro 

lado, dar maior dignidade aos pequenos museus que existem nas freguesias. Seria importante 

juntar em folhetos e noutros materiais, todos os museus, para que os turistas pudessem circular 
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por todos, e criar um bilhete geral para que pudessem visitar todos os museus e fosse um 

incentivo à visita de todas as freguesias. Também seria importante que as várias bibliotecas que 

existem no concelho, estivessem mais interligadas e com um trabalho em rede. 

Relativamente à Escola Secundária de Serpa, diz que é importante resolver o problema, mas 

não é fácil, já houve no passado programas que possibilitaram investir dez a quinze milhões 

nalgumas escolas e neste momento o quadro comunitário existente é diferente e os 

investimentos nas escolas atualmente rondam um a dois milhões.  

Sabendo também que atualmente há possibilidade de investir pouco mais de um milhão de euros 

na Escola Secundária de Serpa e que a Câmara Municipal de Serpa pode ser uma parceira 

decisiva para desbloquear esse investimento e sabendo que esse milhão pode não servir para 

resolver todos os problemas, mas pode ser encarado como um primeiro passo para começar a 

resolver alguns problemas. Pensam que não se pode desaproveitar esse mais de um milhão de 

euros de investimento no nosso concelho e por isso, apelam à Câmara Municipal que chegue a 

acordo com o Ministério da Educação e com a Escola Secundária, no sentido de se poder fazer 

este primeiro investimento, para começar a dar alguma resolução aos problemas da escola. Diz 

ainda que, noutros concelhos onde foi possível avançar logo, já estão a ser inauguradas as 

obras e esses concelhos atualmente poderão candidatar-se a uma segunda fase.  

Gostariam que no próximo ano, se pudesse avançar para o investimento na Escola Secundária 

de Serpa, sendo a Câmara Municipal uma entidade fundamental nesse investimento. --------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que é natural que existam algumas propostas que são 

coincidentes e o facto de constar no plano de atividades propostas que já foram faladas pelo PS 

ou pelo PSD, isso é natural, principalmente quando são propostas que reúnem o consenso e 

uma delas é a rede museográfica. De facto, existe algum défice de informação, relativamente a 

tudo o que está a ser feito na rede museográfica, pois o que foi sugerido já está a ser feito. Fez-

se uma candidatura em 2014/2015 que é a “Rede Museográfica no Concelho de Serpa” e 

apenas para a parte museográfica, sem contar com os respetivos edifícios, são cerca de 700.000 

euros e na regeneração urbana temos a requalificação em alguns edifícios que irá depois 

permitir a instalação das museografias e já estão a ser preparados os dossiers para Brinches, 

Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S.Bento e Vila Verde de Ficalho. Em Ficalho, tem muito a ver 

com a questão arqueológica, em Vila Nova S.Bento com o lagar antigo, em Vale de Vargo com a 

resistência anti fascista, em Pias com o vinho e em Brinches com o rio. Em Ficalho, Pias e Vila 

Nova já existem espaços físicos e estão a ser trabalhados. Serpa tem uma vantagem, porque os 

espaços situam-se dentro do centro histórico e que está dentro da ARU, que por sua vez é essa 

Área de Reabilitação Urbana que está na base do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

e essas ações vão mais à frente porque têm financiamento.  

Diz ainda que a galeria de arte contemporânea estará concluída até março do próximo ano; a 

requalificação do museu etnográfico irá começar em março/abril, após a conclusão da 

requalificação da torre do relógio; o museu do cante irá iniciar-se até abril do próximo ano; está 

quase na fase final o negócio com a Caixa de Crédito Agrícola, para aquisição de um imóvel que 

já tem uma pré-candidatura para a instalação do espólio do Sam. Está também a iniciar-se o 
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mercado municipal, onde ficará instalado o centro interpretativo do queijo. Todos estes edifícios 

integram o conceito Serpa Museu Aberto, que considera que os espaços museográficos incluem 

também todo o concelho, onde se englobam também os espaços naturais e outros pontos de 

interesse, para os quais estão a ser produzidos conteúdos, que a partir do início do próximo ano, 

irão ficar disponíveis numa aplicação informática que irá conter a realidade aumentada, 

indicando onde serão todos os pontos de interesse para serem visitados.  

Refere ainda que se está numa fase final a modernização administrativa, estando incluindo o 

wireless para todas as freguesias, para facilitar o descarregar da aplicação.  

Refere ainda que irá tentar fazer um resumo deste processo do Serpa Museu Aberto e enviar 

para todos os eleitos, para que percebam melhor este conceito. 

Quanto ao bilhete já se tinha pensado implementar este ano, já decorreu uma conversa há mais 

de dois anos com o dono do Museu do Relógio, para que este museu fosse também incluído no 

bilhete único, bem como outros pontos de interesse privado, mas como a requalificação do 

museu etnográfico e a galeria de arte contemporânea atrasou, possivelmente em 2018 ou 2019 

já teremos esse bilhete conjunto a funcionar.  

No que se refere à Escola Secundária de Serpa diz que é essencial que o Ministério da 

Educação defina que tipo de intervenção pretende fazer, pois a Câmara Municipal disponibilizou-

se logo para fazer a candidatura. O anterior Governo fez com que estes fundos comunitários não 

fossem aproveitados pelo Ministério da Educação e passou o assunto para as autarquias e a 

Câmara Municipal até já informou que está na disposição de dar uma pequena contribuição, em 

dinheiro ou fazer uma parte da obra, mas não é a Câmara que pode definir o que vai ser feito 

com 1.100.000 euros, quando efetivamente se precisa de uma obra de 4.000.000 euros. Quando 

estiver a intervenção definida e o assunto protocolado é que a Câmara poderá definir em plano 

de atividades o investimento para a escola. Quando o Ministério da Educação responder aos 4 

ou 5 pedidos que a Câmara já fez a solicitar uma reunião e até já convidámos a Secretária de 

Estado para uma visita a Serpa para analisar a situação da escola secundária e visitar também a 

EBI de Vila Nova de S.Bento e a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural. Sendo assim, a 

Câmara já deu muitos passos, falta agora um e é do Ministério da Educação. -------------------------- 

Seguiu-se o Sr. João Santos e começou por dizer que gostaria de abordar dois aspetos, que se 

complementam e no seu entender não estão devidamente contemplados, ou pelo menos, com a 

profundidade que acha que merecem neste plano de atividades, que diz respeito à questão da 

marca Serpa e que por sua vez, se articula com as questões relacionadas com o turismo. 

Portugal assiste nos últimos anos a um crescimento muito grande do turismo, que tem estado 

mais circunscrito às zonas das grandes cidades, mas que todos os estudos indicam que se vai 

alargar a todo o território nacional. A este nível, existem de facto algumas medidas no programa 

apresentado, algumas interessantes, mas desligadas entre si e que, se existe, não mostram uma 

estratégia para o crescimento do turismo no concelho. Naturalmente que, para haver um 

crescimento do turismo, marca Serpa tem que ter visibilidade, tem que existir, e diz que também 

não veem ações concretas, existem algumas, mas estão pouco articuladas entre si. Acrescenta 
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que, quer o gabinete de turismo e património da Câmara, quer o gabinete de informação, 

comunicação e imagem, duas áreas fundamentais a este nível, estão dotados com recursos 

humanos muito escassos, 15 pessoas no gabinete de turismo e património, sendo que a maior 

parte, 9 são assistentes operacionais e apenas 5 pessoas no gabinete de informação, 

comunicação e imagem, o que lhes parece insuficiente para fazer face aos desafios de uma área 

destas, que poderá ser importante para o concelho e que poderá trazer muito ao 

desenvolvimento ao concelho, deveria existir uma aposta maior.  

Pergunta ainda qual a calendarização para a construção do campo de jogos na Escola Abade 

Correia da Serra, pois está mencionado o início das obras, mas não está mencionado o fim 

dessas obras.  

Por fim, levanta outra questão que se prende com o vinho de Pias. O que está a acontecer neste 

momento, é que o nome de Pias, enquanto terra produtora de vinho, está a cair na lama, faz-se 

vinho de Pias em todo o lado, no País e no estrangeiro. É verdade que a lei permite que isso 

aconteça, mas acha que se devem envidar esforços no sentido de mudar a lei. Como Pias 

pertence à sub-região demarcada de Moura, o nome de Moura está protegido, mas o nome de 

Pias não. Considera importante que a Câmara proceda a uma ação concertada para proteger o 

nome de Pias, nem que para isso se tenha que mudar a lei, sendo certo que o nome da região é 

Moura, mas nesta sub-região, a localidade que tem de facto tradição na produção de vinho, é 

Pias e para todos os efeitos deveria chamar-se sub-região de Pias, ou Moura e Pias 

eventualmente. Mas, alguma coisa tem que ser feita, porque estão a cair num descrédito e isso 

irá trazer dissabores aos empresários, aos consumidores que gostam do genuíno vinho de Pias. 

Sobre a questão levantada da marca de Serpa no turismo, de que há algumas ações 

interessantes, mas acabam por não estar ligadas, o Sr. Presidente da Câmara diz que está 

totalmente em desacordo. Os eleitos na Assembleia Municipal do anterior mandato, deram conta 

de que houve uma candidatura de cerca de 300.000 € para a promoção turística, que se chama 

“Serpa Terra Forte”, que está plasmada na página 15 do documento. Tem a aquisição de uma 

aplicação mobile, única, inovadora, com o efeito de realidade aumentada, que vai ter os 

conteúdos de vários pontos de interesse no concelho que irão ser, inicialmente, cerca de 80, 30 

dos quais com realidade aumentada e isso vai ser uma promoção do concelho enorme. Temos 

ainda, filme promocional, que inclui um spot publicitário, que irá passar nas televisões nacionais, 

desdobráveis, stand de exposições, participação nas Feiras de Turismo de Nantes, Madrid e 

Lisboa e tudo isto foi articulado e tudo isto é marketing turístico e um investimento grande na 

promoção do turismo do concelho e simultaneamente têm sido feitas algumas reuniões com as 

unidades hoteleiras para os ir preparando. 

Quanto à questão do vinho de Pias, já foi falado por mais que uma vez, com os empresários que 

produzem o vinho de Pias e vai ser impossível dizer a alguém que deixe de usar o nome de Pias. 

Uma ideia que já surgiu através da APROSERPA, era criar um selo de produção no concelho de 

Serpa. Já reunimos várias vezes, já se colocaram várias ideias e estamos atentos a este 

assunto.  
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Quanto ao início e término do campo, foi uma ação já aqui abordada várias vezes. Diz que, no 

início teve um prazo para ser concluído e pensávamos que existia a possibilidade dele ser 

financiado, mas tivemos que voltar atrás com o financiamento, porque se entende que já tinha 

sido financiado o centro escolar e teria que se aguardar mais tempo. Tentou-se justificar que o 

campo não seria para o centro escolar, mas sim para o 2.º e 3.º ciclo, mas esta argumentação 

não foi aceite. Por isso não se colocou a data de conclusão, pois o que temos previsto para 2018 

é a movimentação de terras, que tem um orçamento de 50.000 euros e a segunda fase de 

construção do campo, iremos ainda definir se teremos capacidade de executar por administração 

direta, ou se terá que ser por empreitada. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Isabel Sevinate para colocar uma questão relativamente ao Mapa de Pessoal. 

Diz que leu com atenção o conteúdo funcional de cada carreira e apraz-lhe ver incluída a carreira 

técnica superior de serviço social. Tem contato com esta autarquia desde 2001, na altura em que 

começou a colaborar na rede social e só há relativamente pouco tempo é que a Câmara tem 

uma assistente social. Teve algumas pelo caminho, em estágios profissionais, que deram algum 

contributo durante pouco tempo. A sua questão reporta-se concretamente ao conteúdo funcional 

da carreira, pois ela tem que ser obrigatoriamente definida, de acordo com o Decreto-lei n.º 

248/85, de 17 de julho, que veio definir o conteúdo funcional das carreiras técnicas superiores, e 

o que está descrito no Mapa de Pessoal, são efetivamente algumas funções que não têm que 

ser desempenhadas pelo assistente social, pois algumas delas podem ser por um assistente 

técnico. Por isso, considera que seria mais correto, trocar esse texto, colocando o conteúdo 

funcional da carreira técnica superior, conforme definido no decreto-lei.  

Refere ainda que, em relação ao Gabinete de Ação Social e Educação, constam três psicólogos, 

um assistente social, um técnico de informática, dois assistentes técnicos, um assistente 

operacional e previsão de contratação de mais dez assistentes operacionais para dar apoio às 

escolas. Mais uma vez, refere que, talvez muitas das atividades e projetos podem e devem ser 

tratados em sede de equipa multidisciplinar porque, as psicólogas que fazem parte do Gabinete 

de Ação Social, duas delas clinicas e uma educacional, podem de alguma forma, dar um 

contributo e há muitas funções que até agora foram desempenhadas por uma das psicólogas, 

devem ser desempenhadas pela assistente social.------------------------------------------------------------- 

Interveio ainda o Sr. Duarte Lobo começando por dizer que estamos no início de um ciclo 

eleitoral, que começou em outubro com as eleições e fez parte, primeiro, da preparação de um 

projeto autárquico de desenvolvimento para o concelho, baseado no lema, construindo o futuro e 

já se vinha assistindo a uma transformação do concelho em algumas áreas, mais incisivas no 

desenvolvimento económico e portanto, todos temos razões para ficar felizes nesse sentido. 

Pegando naquilo que o Sr. Presidente já disse, sendo um orçamento extremamente ambicioso, 

assumindo, talvez, algum risco, porque se está a aumentar um orçamento, gostaria de dar uma 

palavra de apreço a esse risco e a essa situação, que é acautelada e exposta de uma forma 

honesta e porque consideramos que há um grupo de eleitos que tem demonstrado estar sempre 
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ao serviço das pessoas e esse é um ideal que nos norteia e que nos faz, no dia-a-dia, participar 

de forma ativa.  

Diz ainda que tem assistido muitas vezes, naquilo que tem sido a comunicação, 

fundamentalmente do PS, a nível das reuniões da Câmara e da sua posição pública, de insistir 

sempre no corte na receita, no IMI familiar, na devolução de IRS e depois por outro lado, pedir 

investimento nas micro zonas de atividades económicas. Diz que um orçamento faz-se de 

receitas e despesas, por isso, não se pode cortar na receita e aumentar na despesa.  

Se apresentamos um orçamento baseado no programa da CDU, questiona aquilo que se retiraria 

e quais seriam as ideias diferentes para este orçamento. 

Em relação ao desenvolvimento económico, há um dado que é relevante, nos últimos dez anos, 

as exportações aumentaram mais de 130% no concelho de Serpa. Grande parte dos maiores 

exportadores e dos realizadores de negócios, nem estão sedeados em Serpa e considera que 

esse é um desafio que gostaria de lançar ao executivo, que era conseguir encetar conversações 

de muitas pessoas que fazem atividade económica no concelho de Serpa, possam sedear a sua 

atividade neste concelho e contribuir com receita, a derrama entre outras e contribuir para o 

bem-estar das populações. Diz ainda que grande parte destes investimentos têm sido no setor 

agrícola e é preciso que haja transmissão de conhecimentos e conseguir passar para uma nova 

etapa na agroindústria, na transformação, e têm sido dados os passos certos nesse sentido, mas 

acredita que se possa fazer mais. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Interveio novamente o Sr. Presidente e referiu que é precisamente por se verificar dificuldades 

de recursos humanos em determinadas áreas, que se está a trabalhar para adaptar a 

microestrutura àquilo que se pretende fazer e depois adaptar o mapa de pessoal. Refere ainda 

que o Gabinete de Desenvolvimento Estratégico vai continuar a ter um técnico na área 

agrónoma e o turismo vai entrar para este gabinete, porque se considera que o turismo é outro 

caminho que devemos fazer melhor para se tirar mais frutos. Os setores do Património e 

Desenvolvimento irão ser reforçados. ------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 10 abstenções do PS e PPD/PSD-

CDS/PP e 16 votos a favor da CDU:  

- Aprovar o Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2018, conforme o 

disposto no artigo 25.º, n.º 1 alínea a) 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; 
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 - Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, delegar 

no Presidente da Câmara, a 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 2018. 

 

 

3.3. IMPOSTOS MUNICIPAIS  

Procedeu-se à análise da seguinte deliberação, proferida pelo Órgão Executivo na reunião 

realizada no dia 7 de dezembro e cujo teor a seguir se transcreve: 

 

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

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica:  

 

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

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

Tributária, apesar de terem sido previamente solicitados. 

 

1 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS  

De harmonia com as disposições conjugadas do artigo 25º, n.º 1, alínea d), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e n.ºs 1 e 5 do artigo 112º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro, com a redação da Lei n.º 42/2016, de 28 de 

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

Municipal, fixar entre 0,3 % e 0,45 %, a taxa de Imposto Municipal sobre os prédios urbanos a aplicar em 

cada ano.  

Determina ainda o citado artigo 112º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis: 

a) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas 

territoriais, correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam objeto 

de operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação, e majorar ou minorar até 30% 

a taxa que vigorar para o ano a que respeita o imposto. 

b) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas 

territoriais correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias e fixar uma redução até 20% 

da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios urbanos arrendados, que pode 

ser cumulativa com a definida no número anterior.  

c) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até 30% a 

taxa aplicável a prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu estado de 
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conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e 

bens.  

d) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até ao dobro 

a taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em situação de abandono, 

não podendo da aplicação desta majoração resultar uma coleta de imposto inferior a (euro) 20 por cada 

prédio abrangido. Constitui competência dos municípios proceder ao levantamento dos prédios rústicos 

com áreas florestais em situação de abandono e à identificação dos respetivos proprietários, até 30 de 

março de cada ano, para posterior comunicação à Direcção-Geral dos Impostos. 

e) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma redução até 

50 % da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios classificados como de 

interesse público, de valor municipal ou património cultural, nos termos da respetiva legislação em vigor, 

desde que estes prédios não se encontrem abrangidos pela alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais.  

f) Que os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem elevar ao triplo, as 

referidas taxas (de 0,3 % a 0,45 %) nos casos de prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais 

de um ano e de prédios em ruínas, considerando-se devolutos ou em ruínas, os prédios como tal 

definidos em diploma próprio. Para tal compete às Câmara Municipais a identificação dos prédios ou 

frações autónomas em ruínas e sua comunicação à Direcção-Geral dos Impostos. 

As deliberações da Assembleia Municipal devem ser comunicadas à Direcção-Geral dos Impostos, 

por transmissão eletrónica de dados, para vigorarem no ano seguinte, aplicando-se a taxa mínima supra 

referida (0,3 %), caso a comunicação não seja recebida até 31 de dezembro. 

No caso de as deliberações compreenderem zonas delimitadas de freguesias ou prédios 

individualmente considerados, das comunicações referidas no número anterior deve constar a indicação 

dos artigos matriciais dos prédios abrangidos, bem como o número de identificação fiscal dos respetivos 

titulares. 

 

Dados estatísticos: 

 

Evolução da Receita IMI 2015 - 2016 

Ano Exercício  Receita do Município Deduções Receita Liquida 

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

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

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

 

Prédios Urbanos 2016 

 
Coleta (em euros) Nº de prédios 

Total prédios urbanos isentos (isenção total) 471 ------ ------- 

Total Prédios urbanos não isentos 10413   

  Até 99,99 7907 

100,00 a 199,99 1592 

200,00 a 299,99 666 

300,00 a 399,99 128 
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400,00 a 499,99 61 

500,00 a 599,99 25 

600,00 a 699,99 12 

700,00 a 799,99 4 

800,00 a 899,99 2 

900,00 a 999,99 6 

1 000,00 a 1999,99 8 

2 000,00 a 2999,99 1 

  3000,000 a 3999,99 1 

Total Prédios urbanos 10884   

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

 

 

Prédios Rústicos 2016 

    Coleta (em euros) Nº de prédios 

Total prédios rústicos isentos (isenção total) 1854  --------   -------- 

Total prédios rústicos não isentos 9645     

  0 a 0,99 6099 

1 a 4,99 2564 

5 a 99,99 932 

100 a 199,99 34 

200 a 299,99 9 

300 a 399,99 6 

400 a 499,99 1 

Total prédios rústicos 11499     

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

 

2. DERRAMA:  

De harmonia com o disposto no artigo 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, “os municípios podem 

deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5 %, sobre o lucro tributável sujeito 

e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que corresponda à proporção 

do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que 

exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes 

com estabelecimento estável nesse território”. 

Da mesma forma, a assembleia municipal pode, sob proposta da câmara municipal, deliberar lançar 

uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que 

não ultrapasse 150 000,00 Euros. 

Por último, e nos termos do artigo 16º, do mesmo diploma, assembleia municipal pode ainda, por 

proposta da câmara municipal, através de deliberação fundamentada que inclui a estimativa da respetiva 

despesa fiscal conceder isenções totais ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos próprios. 
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Pela consulta efetuada ao Portal das Finanças verifica-se, relativamente ao ano de 2016 (últimos 

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

000,00€, somando o lucro tributável de 1 365 076,19€. Desta forma e em face dos elementos disponíveis 

estima-se a receita não cobrada no montante máximo de 20 476,14 €, correspondendo a 1,5% daquele 

valor. 

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

Autoridade Tributária até ao dia 31 de dezembro do ano anterior ao da cobrança por parte dos serviços 

competentes do Estado. A ausência de comunicação ou a receção da comunicação para além do prazo 

referido, equivale à falta de deliberação não havendo lugar à liquidação e cobrança da derrama.  

 

Dados estatísticos: 

 

Evolução da Receita Derrama 2015 - 2016 

Ano Exercício Total 

2015 60 898,62€ 

2016 133 599,26€ 

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

 

Escalão Volume Negócios 
2016 

Nº. de Sujeitos Passivos Soma Lucro Tributável 

> 150.000 € 124 8 382 178,42€ 

< 150.000 € 96 1 365 076,19€ 

Ano Nº. de Sujeitos Passivos Soma Lucro Tributável 

2015 205 9 943 517,96€ 

2016 220 9 747 254,61€ 

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

 

3. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS:  

De harmonia com o disposto no artigo 26º, do referido diploma, “os municípios têm direito, em cada 

ano, a uma participação variável até 5 % no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva 

circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a 

respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS, deduzido do 

montante afeto ao Índice Sintético de Desenvolvimento Regional nos termos do n.º 2 do artigo 69.º”.  

A referida participação depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida pelo 

Município, a qual é comunicada por via eletrónica pela respetiva Câmara Municipal à Autoridade 

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

comunicação ou de receção da comunicação para além do prazo referido, equivale à falta de deliberação 

e à perda do direito à participação variável por parte dos municípios.  
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4. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM:  

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

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

de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal 

podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) e à 

remuneração prevista no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, pela utilização de infraestruturas aptas 

ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas que pertençam ao domínio público ou privativo das 

autarquias locais”. 

 

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

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

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

comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do 

correspondente município;  

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

mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25 %. 

Por força da alteração introduzida pela Lei n.º 127/2015, de 3 de setembro, o n.º 4, do mesmo artigo 

passou a dispor que “nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo seu 

pagamento”. 

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

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

 

Dados estatísticos: 

 

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

Município 2015 2016 2017 

Aljustrel 0% 0% Não está lançado 

Almodôvar 0,25% 0,25% 0,25% 

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

Barrancos 0% 0% Não está lançado 

Beja Informação não disponível 

Castro Verde 0% 0% Não está lançado 

Cuba 0,25% 0,25% Não está lançado 

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

Mértola 0% 0% Não está lançado 

Moura Informação não disponível 

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

Ourique 0,25% 0,25% Não está lançado 

Serpa 0% 0,25% 0,25% 

Vidigueira 0,25% 0,25% Não está lançado 
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(Fonte: ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações) 

 

Em face ao exposto, e de acordo com: 

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

nº 287/2003, de 12 de novembro; 

- Os artigos 16º e 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, 

aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

- O artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais; 

- O artigo 106º, n.ºs 2 e 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 

de fevereiro; 

todos conjugados com o disposto na alínea ccc), do nº. 1, do artigo 33º e da alínea d), do nº. 1, do 

artigo 25º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, deve a presente matéria ser apreciada em reunião de Câmara Municipal e posteriormente 

submetida à Assembleia Municipal, para deliberação.» 

 

Relativamente a este assunto, o Sr. Presidente apresenta a seguinte proposta:  

1. IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis: 

 

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

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

valor municipal ou património cultural 

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

  

A proposta dá continuidade à redução progressiva da taxa de IMI, verificada a partir de 2016, ano em que 

foi reduzida de 0,35 para 0,34%, sendo que em 2017 passou a ser de 0,32% e agora, para 2018, a 

proposta é que passe a ser de 0,31%, enquanto estratégia para a redução gradual e universal dos 

encargos fiscais no concelho de Serpa. 

Relativamente aos imóveis classificados mantém-se a proposta adicional de redução da taxa em 50%, de 

forma a incentivar a preservação do património e a revalorização urbana no Centro Histórico de Serpa 

Os prédios urbanos degradados - considerando-se como tais os que, face ao seu estado de conservação, 

não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens - contam 

com uma majoração em 30% da taxa de IMI, à semelhança dos anos anteriores.   

2. Derrama:  

Com o objetivo de aumentar os incentivos à atividade comercial, industrial e agrícola das micro, pequenas 

e médias empresas do concelho, abrindo espaço para a criação de novas empresas e postos de trabalho, 

propõe-se a manutenção da isenção da derrama para as empresas cujo volume de negócios do ano 

anterior não ultrapasse os 150.000 euros, enquanto as empresas que faturem mais que 150 mil euros 
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devem continuar sujeitos a uma taxa de derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 

imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC). 

Assim, a derrama a lançar será a seguinte: 

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

- 1,5% para empresas com um volume de negócios acima de 150.000 euros 

As receitas de Derrama serão aplicadas prioritariamente no desenvolvimento de ações e projetos de 

promoção do desenvolvimento económico do concelho. 

 

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

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

Mantem-se a proposta uma vez que a redução deste imposto não tem efeito nas famílias mais 

carenciadas e quem beneficia com a redução desta taxa são contribuintes com maiores rendimentos. Por 

conseguinte, entendemos que não devemos prescindir desta receita municipal, uma vez que reverte em 

benefício direto dos munícipes, apesar de não concordarmos com o excesso de carga fiscal nacional. 

4. Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)   

Propõe-se que seja aprovada a fixação da taxa municipal de direitos de passagem em 0,25% do valor de 

cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público, em local fixo, do domínio público e privado municipal, para o ano de 2018. 

 

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

 

1. IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 

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

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

Público, de valor municipal ou património cultural; 

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

 Introdução do IMI Familiar. 

 

2. Derrama 

Abolir a taxa da derrama. 

 

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

Participação variável no IRS de 3% 

 

4. Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) 

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

Votação da proposta da CDU 

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

qualidade do Presidente da Câmara.  

 

Votação da proposta do PS 

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

qualidade do Presidente da Câmara.  

 

 Deliberação 

Face ao exposto e de acordo com: 

- Os artigos 16º e 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, 

aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

- O artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais; 

- O artigo 106º, n.ºs 2 e 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 

fevereiro; 

todos conjugados com o disposto na alínea ccc), do nº. 1, do artigo 33º e da alínea d), do nº. 1, do artigo 

25º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, 

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

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

Assembleia Municipal a seguinte proposta: 

 

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis: 

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

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

municipal ou património cultural 

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

 

Derrama:  

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

- 1,5% para empresas com um volume de negócios acima de 150.000 euros 

 

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

Propõe-se a manutenção do valor da participação variável no IRS de 5% 
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Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)   

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

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

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

 

 Intervenções  

Começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara, para dizer que não existem grandes 

alterações na proposta apresentada, relativamente a anos transatos, sendo que, na questão do 

IMI, há uma proposta de redução de 0,32 para 0,31, o que irá implicar uma redução na receita, 

na ordem dos 70.000 euros e se houvesse o IMI familiar seria uma redução da receita na ordem 

dos 30.000€. Em relação à derrama, mantém-se a mesma proposta dos anos anteriores, em que 

as empresas que têm um volume de negócios, igual ou inferior a 150.000 euros estão isentas e 

pagam se for superior a este valor. Na participação variável do IRS mantém-se a proposta de 

5%. Importa ainda referir, no âmbito da Lei das Finanças Locais, aquilo que é a média europeia 

dos municípios dos outros países da Europa, em relação à participação nos impostos, é que, em 

média na Europa, os municípios recebem cerca de 26% dos impostos que as pessoas daquele 

pais pagam e em Portugal a Lei das Finanças Locais aponta para 20%, mas a lei nunca é 

cumprida e a Lei de Orçamento dita que a percentagem são 12%.  

No que diz respeito à Taxa Municipal de Direitos de Passagem, a proposta é de manter os 

0,25% à semelhança do ano passado, que representou uma verba de 3.000€ pagos pela MEO.  

 

Seguiu-se o Sr. Manuel Baiôa e começou por dizer que, em relação ao IMI, veem com alguma 

satisfação que a Câmara Municipal se tem aproximado das propostas que o PS vem 

apresentando há vários anos, no entanto, consideram que a Câmara poderia ter ido um pouco 

mais além. 

Em relação à derrama, pensam que poderia ter sido dado um sinal de maior abertura e 

aproximação às propostas do PS, colocando uma derrama mais baixa, pelo menos, para as 

novas empresas que se instalassem no nosso concelho.  

Sobre o IRS, pensam que se poderia ter baixado um pouco, pois o IRS não é pago apenas pelas 

classes ricas, as classes médias e médias baixas também pagam IRS e seria uma mais-valia 

para a população do concelho.  

Por último, sobre o imposto dos direitos de passagem, concordam com a proposta apresentada.  

 

Seguiu-se a Sr.ª Ana Camilo começando por dizer que, relativamente ao IRS a bancada da CDU 

reforça a sua posição e continua a não estar de acordo com a devolução da comparticipação do 

IRS no todo ou em parte aos munícipes, por entender que em nada contribui para uma maior 

justiça fiscal, antes acentua a desigualdade entre os que mais e os que menos ganham.  

Por isso, fizeram um pequeno exercício, simulando liquidações de IRS com diversos 

rendimentos, mas sempre na ótica de um casal com dois filhos: 

- Rendimento de 20.000 euros/ano, a devolução seria zero; 

- Rendimento de 27.000 euros/ano, a devolução seria 67,05€; 
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- Rendimento de 55.000 euros/ano, a devolução seria 494,06€; 

- Rendimento de 75.000 euros/ano, a devolução seria 864,06€. 

 

Prossegue dizendo que, para o que se sabe da estrutura económica do nosso concelho, é do 

conhecimento geral que temos uma grande maioria de agregados que menos ganham e seriam 

estes, que nada ou pouco iriam receber, enquanto que, poucos, iriam receber relativamente 

mais, acentuando a desigualdade já existente.  

O n.º 1 do artigo 104.º da Constituição da República, refere: “O imposto sobre o rendimento 

pessoal visa a diminuição das desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta as 

necessidades e os rendimentos do agregado familiar.” Assim, visando o IRS conforme o 

comando deste artigo da Constituição, a diminuição das desigualdades, tendo em conta as 

necessidades e os rendimentos do agregado familiar e se é com esse princípio, entre outros, que 

as tabelas de IRS são construídas, até nos podemos interrogar, com a devolução de qualquer 

percentagem de IRS pago, não estamos a violar o principio do n.º 1 deste artigo da Constituição, 

ao devolver mais a quem mais ganha, devolvendo menos a quem menos ganha e logicamente 

mais necessita, acentuando por esta via as desigualdades e contrariando ou anulando o principio 

da progressividade das tabelas de taxas do IRS? -------------------------------------------------------------- 

 

Não se verificando mais intervenções, foi acordado fazer a votação individual de cada uma das 

propostas de impostos apresentadas pela Câmara Municipal.  

 

 Deliberação 

 

IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS  

Foi deliberado, com 10 (dez) abstenções do PS e PPD/PSD-CDS-PP e 16 (dezasseis) votos 

a favor da CDU, aprovar as seguintes taxas:  

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

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

Público, de valor municipal ou património cultural  

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

  

 

DERRAMA  

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 9 (nove) votos contra do PS, a 

abstenção do PPD/PSD-CDS/PP e 16 (dezasseis) votos a favor da CDU, aprovar a seguinte 

taxa de derrama:   

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

- 1,5% para empresas com um volume de negócios acima de 150.000 euros   
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PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES 

(IRS)  

Foi deliberado, por maioria, com 9 (nove) votos contra do PS, a abstenção do PPD/PSD-

CDS/PP e 16 (dezasseis) votos a favor da CDU, manter o valor da participação variável no 

IRS de 5% .   

 

 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)    

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, fixar a taxa municipal de direitos de 

passagem em 0,25% do valor de cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, do domínio 

público e privado municipal, para o ano de 2018.  --------------------------------------------------------- 

 

 

3.4. REVISÃO DO MODELO DE ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO 

DE SERPA 

A seguir transcreve-se a deliberação proferida pela Câmara Municipal na reunião realizada no 

dia 7 de dezembro, sobre o assunto designado em epígrafe: 

 

«Foi apresentada pelo Sr. Presidente, a seguinte proposta: 

 

«1 – Introdução. 

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

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

e funcionamento dos serviços. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Constitucional. 

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

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

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

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

superior defesa do interesse público municipal. 

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

terem produzidos efeitos a 1 de janeiro de 2017, por opção do anterior executivo, foi decidido 
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aguardar pelo ato eleitoral do passado dia 1 de outubro, antes de promover a revisão da estrutura 

orgânica dos serviços municipais. 

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

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

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

 

2 – Proposta. 

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

assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, nomeadamente: 

- Aprovar o modelo de estrutura orgânica; 

- Definir o número máximo de unidades orgânicas flexíveis; 

- Definir o número máximo total de subunidades orgânicas; 

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

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

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

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

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

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

superior. 

Em conformidade com o exposto, cumpre propor: 

2.1 - Modelo de estrutura orgânica; 

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

orgânicas flexíveis; 

2.2 - Número máximo de unidades orgânicas flexíveis:  

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

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

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

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

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

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

designadamente através de unidades e subunidades organizacionais 

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

constituem-se como unidades orgânicas de natureza técnica ou administrativa, de assessoria e apoio 

aos órgãos municipais, encontram-se na dependência direta dos eleitos. 

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

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

prossecução dos objetivos estratégicos daquela. 

2.3 - Número máximo total de subunidades orgânicas:  

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

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

instrumentais nas áreas técnicas do sistema de gestão municipal. 

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



ATA N.º 7/2017 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 19 DE DEZEMBRO  

 
_____________________________________________________________________________ 

 42 

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

a) Competências: 

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

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

de 28 de dezembro, 

b) Área: 

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

Presidente da Câmara, coordenam as atividades e gerem os recursos de uma unidade orgânica 

funcional, para a prossecução da qual se demonstre indispensável a existência deste nível de 

direção, desenvolvendo a sua atividade nas seguintes áreas: 

- Ação Social e Educação; 

- Movimento Associativo, Desporto e Juventude. 

c) Requisitos: 

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

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

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

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

requisitos: 

- Formação superior que confira o grau de licenciatura; 

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

referida na alínea anterior. 

d) Remuneração: 

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

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

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

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

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

Direção Intermédia de 2º Grau. 

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

a) Competências 

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

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

dependam da sua resolução; 

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

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

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

matérias que interessam à respetiva unidade orgânica que dirige. 

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

dependência; 

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

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

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

trabalhadores e proporcionando-lhes os adequados conhecimentos e aptidões profissionais 

necessários ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais 

adequados ao incremento da qualidade do serviço a prestar; 

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

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

espírito de equipa; 

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

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

necessidades, sem prejuízo do direito à autoformação; 

b) Área: 

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

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

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

- Gestão Financeira. 

c) Requisitos: 

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

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

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

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

requisitos: 

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

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

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

referida na alínea anterior. 

d) Remuneração: 

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

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

 

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

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

a Câmara Municipal, delibere remeter à Assembleia Municipal de Serpa a presente proposta de 

Revisão do Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa para apreciação e 

deliberação.» 

 

 Deliberação 

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

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

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

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

Sobre este assunto, o Sr. Manuel Baiôa pergunta quais são os objetivos principais desta 

alteração e quais os custos que esta alteração poderá ter para a Câmara Municipal. ----------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara responde que os objetivos é adaptar a estrutura orgânica às 

necessidades de funcionamento da Câmara. Há alguns anos atrás, foi publicada uma lei sobre 

os dirigentes, que obrigou as autarquias a reduzir o número de dirigentes e por conseguinte, o 

número de divisões. Nessa altura, tínhamos nove divisões, passámos para cinco e agora 

voltamos a ter nove. Presentemente, temos um chefe de uma divisão com cerca de 200 

pessoas, que é a Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos, o que é difícil de funcionar. 

Agora podemos voltar a ter as obras numa divisão e os serviços urbanos noutra divisão.  

Quanto aos impactos, vamos passar a ter mais quatro divisões, mas se os dirigentes forem 

técnicos da Câmara, os impactos serão menores e é isso que se vai tentar fazer, e só mesmo 

em último caso, se não houver solução interna é que se irá optar por alguém do exterior, mas só 

é possível ter um valor, quando a estrutura estiver totalmente definida. ----------------------------------- 

 

 Deliberação 

O Órgão Deliberativo, de acordo com os artigos 25º, n.º 1, alínea m) da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, deliberou por maioria, com 10 abstenções do PS e PPD/PSD-CDS/PP e 16 

votos a favor da CDU, aprovar a proposta de Revisão do Modelo de Estrutura Orgânica 

dos Serviços do Município de Serpa. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.5. QUARTA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal na sua reunião realizada no dia 7 do corrente 

mês de dezembro, deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, 

a quarta revisão ao Orçamento, cujos documentos foram distribuídos por todos os eleitos e 

constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente da Câmara disse que esta revisão tem apenas como objetivo, acrescentar uma 

rúbrica ao que estava no orçamento inicial, dado que é necessário receber uma verba de 

700,00€ do Fundo de Apoio Municipal, ao qual pagamos anualmente 110.000 euros.  

Termina, desejando a todos os presentes e familiares umas Boas Festas. ------------------------------ 
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 Deliberação  

De acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a quarta revisão ao 

Orçamento da Camara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da sessão, foram aprovados em 

minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------- 

 

- Opções do Plano 2018-2021 

        Plano de Atividades 2018 

        Plano Plurianual de Investimentos 

        Orçamento 2018 

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

execução do orçamento para 2018 

 Mapa de Pessoal 2018 

 

- Impostos Municipais  

- Revisão do modelo de estrutura orgânica dos serviços do município de Serpa 

- Quarta revisão ao Orçamento da Câmara Municipal 

 

 

O Sr. Presidente da Assembleia desejou a todos os presentes e respetivos familiares umas Boas 

Festas e não se tendo registado mais intervenções, declarou encerrada a presente sessão, eram 

21H20, 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 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Deliberativo, redigi e subscrevo 

 

              O Presidente da Assembleia Municipal                       A Secretária 

 

 

           __________________________________ ________________________________ 

                     (João Francisco Efigénio Palma)                                     (Anabela Baleizão Cataluna) 
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Ata n.º 7/2017 

 

DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 19 DE 

DEZEMBRO DE 2017 

 

 

ANEXO 1 – RESUMO DO EXPEDIENTE 

 

ANEXO 2 - 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 5/2017 

 

ANEXO 3 - OPÇÕES DO PLANO 2018-2021 

PLANO DE ATIVIDADES 2018 
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 
ORÇAMENTO 2018 
RELATÓRIO DE APRESENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL E PRINCIPAIS 
NORMAS DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2018 
MAPA DE PESSOAL 2018 
 

ANEXO 4 – QUARTA REVISÃO AO ORÇAMENTO 

 

 


